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Sammanfattning 
 

PALM, K. (2008): Det riskabla engagemanget.  
Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser,  

eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling. 
 

Doktorsavhandling 
Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 

Institutionen för Industriell Ekonomi  
och Organisation 

 
 
 
 
 

vhandlingen fokuserar på det starka engagemangets konsekvenser i 
det samtida arbetet. Syftet är att bidra med förståelse kring engage-
mangets betydelse för regenerativ utveckling av mänskliga resurser. 
Avhandlingen baseras på studier av fem förändringsledare och de-
ras tre utvecklingsprojekt. Den främsta metoden för insamling av 

information var intervjuer, men även andra metoder såsom deltagande obser-
vationer har använts. Av de fem starkt engagerade förändringsledarna som 
studerats var det fyra som misslyckades att nå sina projektmål, endast en lyck-
ades och gick stärkt ur projektet. Två av projekten var radikala, det vill säga de 
sökte bryta med befintliga värderingar och organisera arbetet efter en annan 
människosyn.  

Studien visar på att starkt engagemang som ju ofta behövs i ett samtida 
gränslöst arbete också kan vara problematiskt när krissituationer uppstår. Indi-
videns engagemang och energi tenderar att förbrukas, istället för att återskapas 
vid en illa behandlad kris. För att kunna bryta en ond cirkel av energiförbruk-
ning föreslås chefers stöd vara en viktig komponent, men också möjligheten 
att lära från sina erfarenheter i ett tillåtande klimat.     
 
 
Nyckelord 
Arbetets organisering, chefskap, eldsjäl, energi, engagemang, förändringsledare, 
ledarskap, motivation, radikal utveckling och regenerativ utveckling av mänsk-
liga resurser. 
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Abstract 
 
PALM, K. (2008): The dangerous commitment. 
About regeneration and development of human resources,  
champions and leadership during radical changes. 
 
Doctoral thesis 
Stockholm: Royal Institute of Technology, KTH 
Department of Industrial Economics  
and Management 
 
 
 
 
 

his thesis concentrates on the consequences of strong commit-
ment/engagement in contemporary work. The aim of the thesis is to 
build knowledge on regeneration and development of human re-
sources. The empirical research consists of three case studies mainly 
based on interviews: two are explorative studies on four strongly 

committed champions within two projects of radical reorganisation. The third 
empirical study is exploring one strongly engaged champion within an exten-
sive business rationalisation. The two first case studies were originally set for 
other research and are therefore analyzed secondarily here.  

The case studies indicate that the strong commitment that is needed in con-
temporary work is problematic when crises arise. The commitment and en-
ergy tend to reduce quickly in bad managed crises. In order to break an evil 
circle of energy loss the manager’s support is central, and also the possibility to 
learn from experiences in an acceptable climate.  
 
 
Keywords 
Change agent, champions, commitment, energy, engagement, motivation, 
leadership, management, organisation of work, radical change and regenera-
tive development of human resources. 
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Förord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

in resa i akademin var tänkt att sluta 2003 efter att jag av-
lagt min licentiatexamen, forskning var nog inget för mig 
ändå. Men så fick jag återigen nöjet att delta på en av pro-
fessor Jan Forslins föreläsningar våren 2005. Det blev en 
känslosam föreläsning om problemen i det samtida arbetet. 

För mig blev det en vändpunkt – det här är viktigt och jag kan bidra. 
Först och främst vill jag tacka mina informanter, det har varit ett stort 

nöje och enormt lärorikt att få arbeta med er. I bokstavsordning vill jag 
tacka Birgitta, Emelie, Joakim, Jonny, Rune, Susanne, Tomas och Tom-
my. Också ett stort tack till de verksamheter ni representerar som gett 
mig möjligheten att skriva denna avhandling.    
 Dessutom vill jag tacka doktor Monica Bjerlöv och professor Peter 
Docherty för ett lärrikt år vid Verket.  
 
För min fortsatta resa inom den akademiska världen vill jag först tacka 
min huvudhandledare, mentor och vän professor Jan Forslin. Du bär på 
en enorm kunskapskälla som du ödmjukt öser ur. Förutom att du lusläst 
mitt manus inte bara en gång och givit mig välbehövda kommentarer 
och frågor har jag återigen fått nöjet att få samtala om livet och konst 
med dig. För mig ovärderliga stunder. Jag är stolt över att få gå i dina fot-
spår! 

Jag vill också tacka min biträdande handledare doktor Matti Kaulio 
som uppmuntrade till hög fart i studiernas början, dessutom har du alltid 
gett stöd i allehanda undervisningsfrågor. På enheten för arbetsveten-
skap vill jag speciellt tacka mina två närmsta doktorandkollegor Jens 
Hemphälä och Lars Uppvall för synpunkter på mitt manus i arbetets 
olika faser, för alla givande samtal om gemensam forskning, individuella 
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inriktningar, kurser, undervisning och om att doktorera. Tack vare er har 
mina arbetsdagar fyllts med skratt och glädje. Bättre kollegor kan jag inte 
tänka mig.  

Andra personer från KTH som jag speciellt vill tacka är Anna Jerbrant, 
du har varit en god vän hela den ”långa vägen”. Thorolf Hedborg för all 
din hjälp med allehanda tekniska frågor, för utbyte av undervisningserfa-
renheter och för underbara historier som förgyllt vardagen. Thomas 
Westin för uppmuntrande löprundor i och kring Lill-Jansskogen – tack 
vare dig har jag åter funnit lyckan i löpningen. Lars Lindblom för ditt 
engagemang i mitt första trevande möte med etik som forskningsämne. 
Och Kristina Enflo för samtal om liknande erfarenheter kring både kropp 
och själ.  

Dessutom vill jag rikta uppskattning till kollegorna Anette Hallin, Bo 
Göranzon, David Bauner, Caroline Pettersson, Christer Lindholm, 
Christina Carlsson, Claes Gustafsson, Fredrik Barchéus,  Johann Pack-
endorff, Kent Thorén, Lena Mårtensson, Marianne Ekman, Monica 
Lindgren, Pernilla Ulvengren, Sofia Sandgren, Staffan Leastadius, Tina 
Karrbom Gustafsson och Vicky Long som alla bidragit på ett eller annat 
sätt. 

Jag vill rikta de varmaste tack till mina vänner Rikard Wilén för nog-
grann språkgranskning och klarsynta kommentarer alldeles i slutet av 
mitt arbete, Jonas Kimstrand för design av omslaget och Fredrik Ham-
marström som ansvarat för tryckningen. Man kan säga att cirkeln är slu-
ten, mina tankar om forskarstudier slog rot i Visby där jag läste mitt ”sis-
ta” år på KTH, nu avslutas de på sätt och vis där – på tryckerit iVisby.  
 
För finansiering av mina forskarstudier vill jag tacka Rådet för arbetslivs-
forskning, sedermera VINNOVA samt Banverket.   
 
Utan allas ert stöd och hjälp hade denna avhandling inte blivit till, men 
alla eventuella felaktigheter är mina egna.  
 
Jag skulle också vilja passa på att säga, att det är fler eldsjälar än vad som 
presenteras i denna avhandling som gett mig inspiration att studera det 
riskabla engagemanget. Dessa eldsjälar har främst befunnit sig i samma 
ideella sfärer som jag själv. Ni har ständigt påmint mig om hur intressant 
jag tycker att min frågeställning är – tack. 
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På sidan om akademin finns mina fantastiska vänner, nya och gamla 
som stöttat när saker och ting varit motiga, men framförallt förgyllt mitt 
liv med härliga stunder. Jag vill nämna Helena Sundström, Hanna Lund-
berg och Sofia Rydberg. Dessutom vill jag speciellt tacka Agneta Lind-
stedt – våra luncher är verkligen mer än bara mat för mig! 

För kärlek i alla väder vill jag tacka min familj. Ulrika, bättre syster är 
omöjligt att ha. Jag tror jag skulle bli tokig utan dig, såväl i de starkaste 
lyckostunderna som i de värsta smärtstunderna – jag älskar dig. Mamma, 
du ställer alltid upp i vått och torrt och får inte alltid den uppskattning 
du förtjänar. Tack för allt och kärlek till dig. Pappa, efter några komplice-
rade år börjar vi hitta tillbaka, du ska veta att jag alltid älskat dig. Henrik, 
du är en klippa.  
 
Denna avhandling är tillägnad två personer, Niklas Kåvius och Kristina 
Lundqvist Oppenheim. Ni betyder enormt mycket för mig, men på helt 
olika sätt.  

I sex år har jag gått hos ”min” sjukgymnast Kristina. Du förändrade 
mitt liv med ens en vårdag 2002 och du gör det än. När jag träffade dig 
arbetade jag 25% och hade helt slutat träna på grund av en nackskada. 
Efter din första behandling kände jag mig ”friare” än vad jag gjort på näs-
tan fyra år. Efter ett par månader sprang jag en mil – vilken glädje! För 
dig är det rent logiskt, för mig är det fortfarande mirakel du utför. Det är 
tack vare dig jag överhuvudtaget kan arbeta och leva ett aktivt liv – för 
det är jag evigt tacksam, mille grazie.  
 Niklas, att leva med dig är ett härligt äventyr, vare sig det handlar om 
att bestiga berg i Nepal, samtala om livet, dansa tango i lägenheten, 
paddla i Stockholms skärgård, äta vardagsmiddag, rida på Nya Zeeland 
eller orientera i Sundsvalls stad. Ditt härliga skratt och din förmåga, att 
ge perspektiv på saker och ting gör livet lätt att leva. Jag älskar dig.  
 
 
 Stockholm, februari 2008 
 Kristina Palm 
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Ingress 

Jakten efter engagemang 
 
 
 
 
 
 
 

akten på mer effektiva, högpresterande och konkurrenskraftiga 
verksamheter har lett till att man sökt skapa högmotiverande arbe-
ten och anställa engagerad personal. Dessutom vill individen, när 
den grundläggande tryggheten finns, också ha ett utvecklande och 
stimulerande arbete. I arbetslivet speglas exempelvis denna ge-

mensamma jakt i bland annat platsannonser, här ges fyra exempel:  
 

Du har en stark inre drivkraft att få saker att hända och brinner för 
att […]1 
 
Din personlighet och motivation är viktigare än en lång meritlista.2 
 
[…] du är aktivt drivande för att nå uppsatta mål under tidspress.3 
 
Du ska ha ett brinnande intresse för och vilja att arbeta för att alla 
medarbetare ska nå sin fulla potential.4 

 
Den sista annonsen skulle dessutom kunna vara en annons för några av 
avhandlingens eldsjälar – då just ett socialt engagemang söks. 

I denna era har ledarskapet och arbetets utformning förändrats mot 
gränslöshet, där individen själv måste ta ett större ansvar. Avhandlingen 
söker bidra med kunskap kring regenerativ utveckling av mänskliga re-
surser i arbetet genom att studera individer med extremt starkt engage-
mang. 

                                                
1 Annons av Skandia Banken, DN Jobb 20070715 
2 Annons av Unilec AB, DN Jobb 20070715 
3 Annons av Toyota, DN Jobb 20070715 
4 Annons av Scania, DN Jobb 20070715 

J 
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Problemområde  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ör somliga är arbetet ett nödvändigt ont som bara utförs för 
pengars skull, det vill säga arbetsmotivationen är instrumentell. 
Andra arbetar för att det stimulerar, utvecklar och berikar livet. I 
efterkrigstidens strävan mot ökad produktivitet har inte bara 
teknikutveckling, utan också arbetets organisering mot bakgrund 

av en ändrad syn på motivation och engagemang vuxit fram som en vik-
tig faktor för effektivitet (se exempelvis Abrahamsson, 2003). Kreativa 
och motiverade medarbetare ses numera ofta som ett framgångsrecept, 
men i utvecklingen mot intressantare arbeten med ökad personlig påver-
kan förefaller nya problem uppstå. Mänskliga resurser riskerar att förbru-
kas snarare än stärkas. Arbeten blir mänskligt sätt ohållbara och i läng-
den också ekonomiskt ohållbara. I antologin Creating sustainable work 
systems: Emerging perspectives and practice (Docherty, Forslin & Sha-
ni, 2002) tolkades detta som en pågående intensifiering av arbetet och 
som en motpol formulerades forskningsområdet hållbara arbetssystem. 
Det vill säga verksamheter som är hållbara ur både ett mänskligt och ett 
ekonomiskt perspektiv.  

Dagens managementdoktriner bygger således på engagerad och själv-
ständig personal, då arbetet i många fall karaktäriseras av gränslöshet, 
vaga mål och snabba förändringar. Förutom att medarbetarengagemang 
ses som en konkurrensfördel (se exempelvis boken Det osynliga kontrak-
tet, 1984 och Wikman, 2005) har det också ansetts vara en väg ut ur 
ensidiga arbeten och ohälsa i arbetet. Men eftersom sjukskrivningar av 
psykologisk karaktär fortfarande är ett stort problem trots högmotive-
rande och engagerande arbeten kan man fråga sig om inte ett kraftfullt 
engagemang genererar nya problem? Kan det vara så att engagemanget 

F 
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ur vissa aspekter påverkar oss på samma sätt som stress? Det vill säga, 
människan kan hantera kortvariga stresspåslag, men inte långvarig stress 
(se exempelvis Lundberg & Wentz, 2004). Kan extremt engagemang 
under kortare perioder återskapa mänsklig energi, men under längre tid 
innebära en risk för hälsan?  

Denna avhandling söker bidra med kunskap om hållbarhet ur det 
mänskliga perspektivet, det vill säga regenerativ utveckling av mänskliga 
resurser. Det innebär att individen har möjlighet att utveckla kunskap, 
färdigheter, samarbeten, förtroenden, motivation och anställbarhet (Do-
cherty, Forslin, Shani & Kira, 2002). Detta görs genom att studera ex-
tremt engagerade individer,  här förändringsledare av radikala utveck-
lingsprojekt. 

 
Av de fem starkt engagerade förändringsledarna – eldsjälarna – som har 
studerats var det fyra som misslyckades med att nå sina projektmål, en-
dast en lyckades och gick stärkt ur arbetet. Två av de tre projekten var 
radikala, det vill säga en förändring som sökte bryta med befintliga vär-
deringar, ändra systemet i sig utifrån en annan människosyn och följd-
aktligen av riskabel natur. Det tredje projektet var mer av klassisk ratio-
nalisering.  

  
1.1 Studiens syfte 
Studiens syfte är att bidra med förståelse kring engagemangets betydelse 
för regenerativ utveckling av mänskliga resurser.  
  
Följande antagande har gjorts: förändringsledarna av radikala arbetsor-
ganisatoriska förändringsprojekt kan genom sitt starka engagemang bidra 
till att utveckla de befintliga föreställningarna om regenerativ utveckling 
av mänskliga resurser.  
 
1.2 Studieobjekt  
De fem förändringsledarna introduceras här och beskrivs ingående i 
kapitel 5 och 6. I avhandlingen används främst begreppet förändringsle-
dare istället för projektledare, trots att de i praktiken är ledare över pro-
jektet. Detta för att i avhandlingen betona att förändringen i sig är vikti-
gare än organisationsformen projekt, som för övrigt inte alltid är formen 
för förändring. 
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Olof, David och projektet “MBO – Medarbetarorganisation” 
Olof och David turades om att vara projektledare för MBO-projektet, ett 
lokalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsprojekt inom ett industriföretag. 
Olof och David brann för en utveckling som innebar att synen på 
arbetare och tjänstemän skulle ersättas med idén om att alla är 
”medarbetare”.   
 
Anita, Bengt och projektet ”Utveckling av driftledarrollen”  
Anita och Bengt drev tillsammans projektet ”Utveckling av driftledarrol-
len”, ett lokalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsprojekt på ett statligt 
verk. Anita och David brann för idén om att föra ut beslutsfattandet 
längre ned i organisation och ersätta en omfattande centraliserad 
regelstyrning.  
 
Anna och ”Sparprojektet”  
Anna var projektledare för Sparprojektet, ett lokalt 
rationaliseringsprojekt inom ett svenskt serviceföretag. Projektet genom-
fördes för att effektivisera verksamheten ur lönsamhetssynpunkt genom 
att minska kostnader. Anna delade företagsledningens syn om att något 
måste göras och drevs av en vilja att uppnå projektets mål� - konkurrens-
kraftig verksamhet.   
 
Såväl Olof, David, Anita som Bengt sökte utveckla organisationen 
utifrån en annan syn på människan, främst för att öka 
arbetstillfredsställelsen hos de anställda, men också för att öka 
flexibiliteten på Industriföretaget, eller öka säkerheten i Verkets 
operationella arbete. Annas projekt var inte ett brott med existerande 
människosyn. Icke desto mindre bär alla projekt potentiella konflikter.   

 
1.3 Avgränsningar 
Det ligger nära till hands att studera avhandlingens fallstudier ur ett pro-
jektteoretiskt perspektiv då det är fem projektledare som utgör avhand-
lingens studieobjekt. Men eftersom eldsjälarna och förutsättningarna för 
hållbara arbetssystem är i fokus står förändringarna och eldsjälarna i 
centrum. Här är det således av mindre intresse att förändringarna drivits 
som projekt. Hade projektperspektivet ändå valts är litteraturen om pro-
jekt som arbetsform omfattande, inte minst från forskare med anknytning 
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till INDEK (exempelvis Engwall, 1995; Karrbom Gustavsson, 2005; 
Packendorff, 1995; Sjögren Källqvist, 2002).  

 
1.4 Avhandlingen i sitt sammanhang, industriell ar-
betsvetenskap på KTH 
Studien är genomförd vid enheten för industriell arbetsvetenskap och 
programmet Hållbara arbetssystem med professor Jan Forslin som hu-
vudhandledare och teknologie doktor Matti Kaulio som bihandledare. 
Forskningen vid enheten har bland annat bedrivits i samverkan med det 
internationella forskarnätverket SALTSA som står bakom den tidigare 
nämnda antologin Creating sustainable work systems: Emerging per-
spectives and practice (Docherty, Forslin & Shani, 2002). Doktorsav-
handlingar med anknytning till hållbara arbetssystem är Hemphälä 
(2008), Dabhilkar (2006), Åteg (2006), Kira (2003) samt en licentiat-
avhandling av Hemphälä (2005). Ytterligare tre avhandlingar är under 
arbete Uppvall, Rosengren och Eriksson. Därutöver finns ett antal artik-
lar och rapporter.  

 
1.5 Läsanvisning 
Det är min förhoppning att såväl forskare som praktiker kommer att fin-
na denna avhandling intressant. Den är skriven för forskare, men är även 
relevant för praktiker. Detta avsnitt syftar till att guida intresserade prak-
tiker, som inte har för avsikt att läsa hela boken. Beroende på vilket in-
tresse som styr kan läsaren välja olika delar. Om du som praktiker är in-
tresserad av att till exempel lära dig mer om regenerativ utveckling av 
mänskliga resurser är mitt förslag att du främst läser kapitel 2 Avhand-
lingens perspektiv och syfte, kapitel 7 Diskussion – eldsjälar, engage-
mang och ledning och kapitel 8 Slutsatser – mot regenerativ utveckling 
av mänskliga resurser. Är intresset istället inriktat på radikala föränd-
ringar föreslår jag att du läser det teoriavsnitt som heter 3.3 Radikal ar-
betsorganisatorisk utveckling, kapitel 5 Tre utvecklingsprojekt och kapi-
tel 7 Diskussion – eldsjälar, engagemang och ledning.  
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Avhandlingens perspektiv och frågeställning  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vhandlingens titel har redan avslöjat kärnan i detta arbete, 
nämligen engagemang, regenerativ utveckling av mänskliga re-
surser, eldsjälar, ledarskap och radikal utveckling. I detta kapi-
tel beskrivs den teori som utgör avhandlingens perspektiv, det 
vill säga hållbara arbetssystem och regenerativ utveckling av 

mänskliga resurser. I nästa kapitel som utgör avhandlingens föreställ-
ningsram presenteras teorier om motivation, engagemang, eldsjälar och 
radikal utveckling.  

I den första delen av detta avsnitt beskrivs grundtanken med hållbara 
arbetssystem och arbetsvetenskapens grundidé, nämligen att förena 
ekonomiska och sociala mål. I ett nästa steg beskrivs hur den arbetsrela-
terade ohälsan i allt större utsträckning är psykisk, vilket är en viktig an-
ledning till att studera regenerativ utveckling av mänskliga resurser.  

I andra avsnittet beskrivs avhandlingens perspektiv på regenerativ ut-
veckling av mänskliga resurser med hjälp av begreppen engagemang, mo-
tivation och energi, arbetets organisering samt ledarskap. Varje begrepp 
beskrivs enskilt och knyts sedan samman till en tankemodell över hur de 
kan tänkas bidra till ett regenerativt utvecklande arbete.  

Avslutningsvis presenteras forskningsfrågorna som anknyts till av-
handlingens syfte.  

 
2.1 Mot hållbara arbetssystem 
1987 definierade World Comission on Environment and Development 
konceptet ”sustainable development”5 – ”sustainable development is 

                                                
5 Källa: http://www.eeeee.net/index.htm (2005-04-06) 

A 
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improving people’s life-enabling habits to meet our needs in the present 
without compromising the ability of future generations to meet their ne-
eds.” Hållbarhet har framförallt vuxit fram som ett miljöbegrepp, men 
har nyligen också överförts till arbetslivet. Den grundläggande tanken 
med hållbara arbetssystem är att arbetet skall vara hållbart i både ett 
ekonomiskt och i ett mänskligt perspektiv, det vill säga konkurrenskrafti-
ga verksamheter och regenerativt arbete. Det senare innebär att göra ar-
betet hälsofrämjande – salutogent. 

I antologin om sustainable work systems presenterar forskarna en 
målbild för hållbara arbetssystem på en övergripande nivå som ett kon-
cept av fyra relaterade områden (författarens översättning) (Docherty, 
Forslin, Shani & Kira, 2002, sid 11): 
 

Regenerativ utveckling av mänskliga resurser  
Grundläggande för det hållbara arbetssystemet är att de resurser 
som används också skall regenereras av systemet. Mänskliga resur-
ser som kan utvecklas är bland annat kunskap, färdigheter, samarbe-
te och förtroende, motivation, anställbarhet, konstruktiva industriel-
la relationer, men också bredare institutionella och sociala förut-
sättningar som utbildning.   
 
Främja kvalitet i arbetslivet och konkurrenskraftigt utförande  
Hållbara arbetssystem lägger lika mycket uppmärksamhet på att 
förbättra arbetsförhållanden, organisatoriska utföranden som på ef-
fektivitet. Deras oberoende kräver en integrerande inställning. 
 
Den hållbara förändringsprocessens natur av förnyelse och lärande 
Hållbara arbetssystem skall inte skapa statiska villkor, utan utveckla 
strukturer som är bra på att hantera ständiga förändringar och facili-
tera för ett ständigt lärande.    
 
Tillhandahållandet av sysselsättning och anställning  
Hållbara arbetssystem sörjer för en mikroekonomisk kontext för att 
öka anställningsnivåerna liksom motverka tendenserna av en segre-
gering av arbetsmarknaden. Hållbara arbetssystem skulle kunna 
hjälpa arbetslösa in i arbetsmarknaden genom att motarbeta pro-
cesser av uteslutning på mikronivå.  
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Det regenerativa arbetet ska per definition både erbjuda arbete som 
återskapar mänsklig energi och vara konkurrenskraftigt (Forslin, 2008). 
Att återskapa energi innebär förvisso, att inte förbruka människor genom 
ohälsa och utslagning, men främst att arbetet skall ge ett positivt till-
skott till individens energi, utveckling och bereda arbetsglädje (Kira & 
Forslin, 2008). 
 
Arbetsvetenskapens grundidé i sin tillämpning är att förena ekonomiska 
och sociala värden. Historiskt har synen på dessa värden varierat, se ta-
bell 2.1. Det nya forskningsområdet kring hållbara arbetssystem fortsät-
ter med andra ord att hantera ekonomiska och sociala behov i de histo-
riska fotspåren, dock utifrån andra värderingar.  
 
Tabell 2.1 Ekonomi och mänskliga behov. (Forslin, 2003, sid 45) 
 Ekonomi Sociala behov 

Adam Smith 
 

Produktivitet genom arbetsdelning 
 

Försörjning 
 

Scientific Management 
 

Rationalisering av arbetsprocessen 
 

Minskat slitage  
Materiell välfärd 

Human Relations 
 

Produktivitet 
 

Trivsel 
Psykologiska behov 

Sociotekniska system 
 

Yttre effektivitet 
Inre självreglering 

Psykologiska arbetskrav 
 

Hållbara arbetssystem? 
 
 

Konkurrenskraft 
 
 

Regenerativ utveckling 
av mänskliga och  
sociala resurser 

 
Inom arbetsvetenskaplig forskning finns en tradition av systemtänkande, 
som till exempel sociotekniska system och människa-maskin-system. 
Systemtänkandet är här en viktig del för att förstå hur olika faktorer på-
verkar människan i arbetet. Till skillnad från den generella systemteorin, 
beskriver den öppna systemteorin förutom ett självreglerande system 
som strävar mot att närma sig ett förutbestämt mål, också en kontinuer-
lig utveckling. Den öppna systemsynen är mer dynamisk, ofta genom att 
addera lärandeperspektiv, se till exempel Shani & Docherty (2003) och 
Hemphälä (2005). I denna avhandling finns ett starkt aktörsperspektiv 
då förändringsledare har studerats, dock i en systemkontext. Det är allt-
så rimligt att tro att båda perspektiven kan bidra till ökad förståelse. 

Under 1900-talet var arbetsrelaterad fysisk ohälsa på grund av till ex-
empel ensidiga och tunga arbeten viktigt att studera inom arbetsveten-
skapen. Med de bästa av intentioner har arbetets organisering och led-
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ning utvecklats, men under senare år har andra problem uppstått (Do-
cherty, Forslin & Shani, 2002). Hallsten, Bellaagh och Gustafsson 
(2002) konstaterar i sin populationsstudie om utbrändhet i Sverige att 
den arbetsrelaterade psykiska ohälsan ökade kraftigt under 1990-talet. 
Det finns två övergripande trender som har inverkan på utvecklingen av 
intensifieringen av arbetet. Det första är globaliseringen av ekonomin 
vilket sätter verksamheter i en hårdare konkurrens. Det andra är infor-
mationsteknologins utveckling och spridning vilket lett till en uppluck-
ring av befintliga strukturer och bidragit till att arbetet fått färre fasta 
gränser (Docherty, Forslin & Shani, 2002).  

Den främsta ökningen av stressrelaterade långtidssjukskrivningar har 
skett inom offentlig verksamhet, där vårdpersonal är hårt drabbad (se 
exempelvis Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). Man kan fråga sig 
hur dessa verksamheter berörts av globaliseringen? Det tidiga 1990-
talets ekonomiska kris ledde till stora sparkrav, osthyvelsprincipen an-
vändes, men utan att ändra på verksamhetsmålen. Trycket på de som 
blev kvar ökade enormt. Man kan säga att vården, liksom andra bran-
scher blev utsatta för låglönekonkurrens, men indirekt. Hallsten, Bella-
agh och Gustafsson (2002) refererar till en finsk studie där det framgår 
att de som erfarit nedskärningar och omorganisationer i större utsträck-
ning också riskerade utbrändhet. Huruvida rationaliseringar har större 
påverkan på individens hälsa än andra omorganiseringar framgår dock ej. 
Frågan om hållbara arbetssystem och regenerativ utveckling av mänskli-
ga resurser har alltså blivit alltmer aktuell och då inte bara för att redu-
cera stress utan också för att skapa hälsobringande arbeten.   

I ett regenerativt perspektiv kan stress ses som den negativa faktorn 
och engagemanget som den positiva, även om denna studie ställer frå-
gan om engagemanget inte också kan vara problematiskt. För att studera 
den psykiska hälsan (eller ohälsan) behövs modeller och teorier med ut-
gångspunkt i psykobiologiska processer som stress, utbrändhet och en-
gagemang. Följande resonemang kring stress bygger på Lennart Levis 
(1984) skrift Stress in industry: causes, effects and prevention. Begrep-
pet stress kommer ursprungligen från ingenjörsvetenskapen och betyder 
“a force that deforms bodies” – en kraft som deformerar kroppar. Med 
medicinarens och biologens språk betyder stress en process i kroppen, 
nödvändig för att anpassa organismen efter alla de influenser, föränd-
ringar, krav och spänningar som den utsätts för. Problemet med stress är 
inte stressen i sig självt utan dess varaktighet, men kanske också intensi-
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teten. Det finns också de som hävdar att det finns positiv stress, det vill 
säga en optimal nivå (exempelvis Frankenhaeuser & Ödman, 1983).    

Stressen är funktionell och förbereder oss för kamp eller flykt genom 
att höja blodtryck, puls och insöndringen av stresshormoner i blodet. 
Syftet är att ge oss extra energi och ökad koncentration i ett utsatt läge. 
Genom minskat blodflöde till de inre organen ökar kraften och därmed 
förmågan att slå tillbaka eller fly från det utlösande hotet. Blodets för-
måga att koagulera ökar vilket minskar blodförlusten vid en eventuell 
skada. Värdefull anpassning om hotet är en attack av en galning på tun-
nelbanan, men mindre lämplig i en situation av ekonomiska problem 
som vi inte kan fly ifrån. I dagens arbete krävs att individen kan hantera 
ständiga förändringar, styra sitt eget arbete – att vara ständigt engagerad. 
Innebär detta engagemang att kroppen också alltid är fysiologiskt mobi-
liserad och till och med beredd att slåss?  

Stress skapas vid missanpassning mellan situationens krav och indivi-
dens möjligheter. Stress kan alltså uppträda både när vi till exempel har 
för mycket att göra eller för lite att göra, när vi utsätts för för mycket el-
ler för lite förändringar – det vill säga under- respektive överstimulering. 
Frågan är också om ett långvarigt starkt engagemang kan skapa stress 
och dessutom följa samma mönster som stress?  

Karasek och Theorell utvecklade en numera klassisk modell inom 
stressforskningen som beskriver hur balans mellan krav och kontroll kan 
minska stressen i arbetet (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). 
Det som påverkar dimensionen krav i arbetet kan vara till exempel arbe-
tets svårighetsgrad eller snäva deadlines. Kontroll kan vara dels egen-
kontroll och dels arbetets svårighetsgrad. Enligt denna modell leder 
höga krav inte till mental påfrestning så länge individen har kontroll över 
sin arbetssituation. När individen har höga krav, men också motsvarande 
kontroll så leder det istället till en aktiv situation, där individen känner 
att hon behärskar arbetet, men också lär sig nya saker och upplever ut-
maning – situationen är hanterbar. Här finns paralleller med Csikszent-
mihálys (se exempelvis 1999) flow-begrepp som fokuserar på hälso-
bringande faktorer. Den positiva känslan av flow uppstår när arbetet är 
lagom utmanande, vilket Csikszentmihálys menar bidrar positivt till 
människans energibalans. Intressant eftersom energibegreppet här står 
centralt. 

Karasek och Theorells ursprungliga modell kompletterades av John-
son (1986) med en tredje aspekt, socialt stöd. En viktig skillnad blir då 
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att det inte bara är individens förhållande till arbetet som avgör stressni-
vån, utan även interaktion med andra människor. Johnsons studie tyder 
på att det sociala stödet verkar både som buffert vid stress och minskar 
stressnivåerna. Kan det sociala stödet också bli negativt? När man söker 
göra en radikal förändring, ligger det i sakens natur att man som eldsjäl 
stöter sig med någon del av organisationen och således kan räkna med 
någon form av ”motarbete”. Ett politiskt spel uppstår och stödet kan fö-
refalla vara positivt, men kan det i själva verket i förlängningen vara ne-
gativt? 

 
Den centrala frågan här är ju att bidra med kunskap kring engagemang-
ets betydelse för regenerativ utveckling av mänskliga resurser, varför ex-
tremt engagerade individer – eldsjälar – har studerats. Eldsjälen är rent 
metaforiskt intressant då begreppet beskriver ett brinnande intresse, 
men också risken att förtäras.  

Utbrändhet betecknar en allvarlig form av stress, ett extremt symptom 
på långvarig stresspåverkan (Maslach & Leiter, 1999). Begreppet ut-
vecklades i mitten på 1970-talet av främst den amerikanska psykologen 
Christina Maslach. Maslach och Leiter (sid 31) beskriver utbrändhet 
som en ”urholkning av den mänskliga själen” vilket tar sig tre konkreta 
uttryck: kronisk utmattning, cynism och oengagemang samt otillräcklig-
het. När en individ känner sig utmattad är det som om hon tänjt ut sig 
själv för mycket, både själsligt och fysiskt. Det går varken att varva ned 
eller återhämta sig, man är lika trött på morgonen som när man gick och 
lade sig på kvällen. Cynism innebär en distanserad inställning till om-
givningen. För att värja sig mot utmattning söker människan att engage-
ra sig så lite som möjligt, eller utgår från att inget kommer att fungera – 
inget av detta utgör dock en lösning. Dimensionen otillräcklighet hand-
lar om att individen tappar tron på att kunna göra något som har bety-
delse, vilket i sin tur leder till förlorat självförtroende, liksom att andra 
tappar förtroende för henne. Följderna av utbrändhet kan i värsta fall 
leda till döden, vilket i Japan blivit ett så vanligt fenomen att det skapats 
ett uttryck för det: karo-jisatsu (Welbourne, Andrews & Andrews, 
2005).  

Maslach och Leiter (1999) har identifierat några riskfaktorer för ut-
brändhet; för hög arbetsbörda, brist på kontroll, brist på erkänsla, brist 
på gemenskap och dålig konflikthantering, brist på rättvisa samt värde-
ringskonflikt. Människor söker i stor utsträckning arbeta i organisationer 
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med liknande värderingar som sina egna, men värderingar ändras med 
tiden och då de inte längre överensstämmer uppstår en risk för utbränd-
het. Är det så i de här specifika fallen att eldsjälar uppstår i situationer 
med värderingskrockar och att de blir eldsjälar just för att söka påverka 
befintliga värderingar? I sådana fall skulle en grundläggande risk för ut-
brändhet bland eldsjälar ligga just i problematiken kring värderingar. Om 
organisationen och individen har olika värderingar är kanske också ris-
ken större för att man varken upplever sig bli rättvist bedömd eller få 
erkänsla. Maslachs och Leiters faktorer erkänsla och rättvisa stöds av 
Siegrists (1996) stressmodell effort-reward. Den handlar förenklat om, 
att en individ måste ha balans mellan den insats hon gör och belöningen 
hon får, annars uppstår stress. Siegrist menar att belöning kan ges som 
pengar (materiellt), uppskattning (psykologiskt) eller status (socialt), där 
uppskattning har likheter med Johnsons (1986) sociala stöd. Om man 
som eldsjäl söker förändra en organisations värderingar är det rimligt att 
tro att arbetsbördan kan bli närmast obegränsat hög, att arbetet blir 
omöjligt och att man dessutom kan jobba hur mycket som helst – arbe-
tet är helt oreglerat eller gränslöst och de egna ambitionerna är mycket 
högt satta. Engagemanget driver fram överprestation. För som Forslin 
(2008) skriver så har resurser både en kvantitativ och en kvalitativ sida, 
det handlar om för mycket respektive för svårt arbete. Maslach och Lei-
ter menar att bristande egenkontroll är en risk, men kanske är även för 
stor egenkontroll det? Dessutom är det rimligt att eldsjälen blir ensam i 
detta arbete då det går mot strömmen, det vill säga brist på gemenskap. 

Maslach och andra forskare har varit fokuserade på kris eller krisupp-
levelser när man studerat utbrändhet. Hallsten, Bellaagh och Gustafsson 
(2002) vill istället se utbrändhet som en process som leder fram till den 
kris som upplevs som utbrändhet. De föredrar också begreppet ”utbrän-
ning” istället för utbrändhet då de syftar på en process. De menar att 
drivkrafter och inledande skeenden i processen kan, men inte behöver 
leda till kris och att det är processen fram till krisen och inte krisen i sig 
som leder till utbränningens karaktäristiska drag av trötthet, utmattning, 
sänkt självkänsla med mera. De förklarar processen kortfattat med att ett 
starkt engagemang kan leda till frustration, vanligen på grund av att mål 
och medel inte stämmer överens, vilket är i enlighet med den allmänna 
uppfattningen om stress. De menar också att processen sedan kan ta två 
riktningar, en negativ som leder till utbränning och en positiv om man 
hanterar krisen. I avhandlingen används begreppet utbrändhet i enlighet 
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med Maslach och Leiter (1999), medan processen som leder fram till 
utbrändhet här ska ses som en frustrationsprocess. I studien av eldsjälen 
har dock inte bara frustrationen varit intressant att studera, utan också 
den bekräftelse och positiva återkoppling som här ses förmå skapa ener-
gi. 

Regeneration av mänskliga resurser handlar om att vinna energi och 
växa som människa, till exempel utveckla nya kunskaper eller sociala 
relationer. Kira (2003) och senare också Kira och Forslin (2008) till-
lämpar Antonovskys (1987) sense of coherence eller på svenska känsla 
av sammanhang (Kasam) för att förstå hållbara arbeten. Enligt Anto-
novsky (1987) krävs att arbetet är begripligt, hanterbart och menings-
fullt. När arbetet är begripligt så har individen känslan av att hon förstår 
situationer och händelser i sitt sammanhang. Med hanterbarhet menas 
att man upplever att man har tillräckliga resurser för att möta de krav 
som ställs. Med meningsfullt menas att kraven upplevs värda de egna 
investeringarna och engagemanget. Dessa tre upplevelser bidrar till en 
känsla av sammanhang och arbetet upplevs positivt, samtidigt som kaos 
och komplexitet kan reduceras. 

Kira (2003) och Kira och Forslin (2008) föreslår således, att ett håll-
bart arbete på ett individplan kan beskrivas genom Antonovskys Kasam 
– begripligt, hanterligt och meningsfullt, vilket i sin tur bidrar till en in-
divids personliga och professionella utveckling samt stödjer hennes an-
passning till framtida utmaningar. Carlsson är en annan svensk forskare 
som studerat Kasam i arbetet och vilka faktorer som främjar upplevelsen 
av ett meningsfullt arbete (se exempelvis Björkman & Carlsson, 2006). 

 
I följande tabell sammanfattas begreppen kring stress, utbrändhet, flow 
och Kasam.  
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Tabell 2.2 Begreppstabell över teorierna om stress, utbrändhet, flow och Kasam.  
 

 

 
Teorierna ovan har alla en gemensam nämnare som kan sammanfattas i 
att om situationens krav och individens förutsättningar är i balans upp-
levs arbetet positivt och stress reduceras. 

 
Forskningen kring hållbara arbetssystem och regenerativ utveckling av 
mänskliga resurser är i sin linda. Därmed är det än viktigare att beskriva 
forskarens egen position i det framväxande forskningsområdet. Ett om-
råde som studerats i mindre utsträckning är engagemangets betydelse 
för regenerativ utveckling av mänskliga resurser och det är inom detta 
område som denna avhandlingen skall ge sitt främsta bidrag. I nästa av-
snitt beskrivs avhandlingens perspektiv på regenerativ utveckling av 
mänskliga resurser. 

 
2.2 Avhandlingens perspektiv på regenerativ utveckling 
I denna avhandling står regenerativ utveckling av mänskliga resurser i 
fokus. Ett större ansvar läggs idag på individen. Förutom att individen 
”bara” ska utföra sina arbetsuppgifter ska hon exempelvis också vara sin 
egen ledare och chef samt skapa gränser i sitt eget arbete, ett arbete med 
i många fall diffusa mål. Detta kräver ett starkt engagemang!  

Centrala teoretiska begrepp för att förstå regenerativ utveckling är så-
ledes engagemang som ett mänskligt tillstånd förknippat med det rege-
nerativa som energiskapande samt arbetets organisering och ledarskap 
som förutsättningar. Här är fokus på engagemang och ledarskap. Be-
greppen kommer att beskrivas och kopplas samman i en tentativ modell 
i detta avsnitt och utgöra en grund för den fortsatta diskussionen kring 
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engagemangets betydelse för regenerativ utveckling av mänskliga resur-
ser.  

  
Motivation, energi och engagemang 
I avhandlingen används begreppen motivation, energi och engagemang 
för att karaktärisera individer med stark drivkraft. Motivation beskriver 
vad det är som driver oss och i vilken riktning (exempelvis Berry & 
Houston, 1993). Liksom stress är motivation en psykologisk process 
som uppstår genom interaktionen mellan individen och hennes omgiv-
ning (Latham & Pinder, 2005). Motivation delas ofta upp i inre och ytt-
re motivation.  

Begreppen motivation, energi och engagemang är relaterade till var-
andra. Här förstås deras inbördes relation enligt följande. Motivationen, 
den yttre eller inre, är en motor som ger drivkraft åt människan, det vill 
säga ger henne energi. För att skapa engagemang kring en uppgift behö-
ver individen också en riktning eller ett mål att arbeta mot. När indivi-
den har fått energi genom sin motivation och också har en riktning för 
sin energi, då är hon också engagerad. (Se figur 2.1) 

En fråga man kan ställa sig är om ett starkt personligt engagemang 
också kan vara en källa till stress och förbrukad energi, det vill säga en-
gagemangets betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv? Figuren illustrerar 
hur engagemanget skulle kunna ta två olika vägar, en positiv och en ne-
gativ. Energi kan återskapas och möjliggöra utveckling av individen, eller 
förbrukas och riskera ohälsa.  

  

 

Figur 2.1 Tankemodell över sambandet mellan motivation, energi och engage-
mang – som en utvecklingsprocess. 
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Figuren ska inte tolkas som en enkel linjär process, utan snarare iterativ, 
där engagemanget återskapas med hjälp av ny energi, ny riktning eller 
helt enkelt ny motivation om energin förbrukats.  
  
Arbetets organisering 
Arbetets organisering definieras utifrån Sandberg (1982) som menar att 
det handlar om hur aktiviteter kombineras till arbetsuppgifter och hur 
arbetsroller är fördelade i arbetsprocessen. Dock behandlar Sandberg 
inte graden av strukturell styrning, vilket är viktigt här för att förstå vad 
engagemanget har för betydelse för regenerativ utveckling. Arbetet kan 
antingen vara hårt styrt med regler och instruktioner för hur, när och var 
arbetet ska genomföras ned på detaljnivå. Eller så kan arbetet vara löst 
styrt till exempel genom målstyrning. Ett målstyrt arbete antas kräva 
mer engagemang av individen eller skapa ett större engagemang. Med 
arbetsmotivationsproblematiken som drivkraft har arbetets organisering 
utvecklats till att i många fall vara gränslöst i både tid och rum (Allvin, 
m.fl., 2006) men också med mål som blir alltmer ospecificerade och dif-
fusa (se exempelvis Strannegård, 2007). Ett gränslöst arbete ställer stör-
re krav på individen att själv styra, planera och genomföra sitt arbete och 
för detta krävs engagemang.  

Utifrån parametrarna arbetets organisering och engagemang kan man 
säga att ju mindre yttre styrning, desto mer måste individen själv engage-
ra sig för att arbetet ska genomföras på ett adekvat sätt. Givet eldsjälar-
na och deras starka engagemang samt denna arbetsorganisatoriska lös-
ning med upplösta strukturer, ses ledarskapet här som den modererande 
faktorn. Förändringsprojekt är mycket litet strukturerade. Eldsjälen för-
väntas ju vara den som skapar strukturer i förändringen. Detsamma gäll-
er annat mindre strukturerat arbete, individens förväntas själv vara sin 
egen ledare. I denna avhandling antas ledarskapet vara en parameter 
som kan bidra till att regenerera och utveckla mänskliga resurser. 
 
Ledarskap 
Ledarskap är den process som en ledare använder sig av för att influera 
individer att arbeta mot ett specifikt mål (se exempelvis Howell & Cost-
ley, 2006), med andra ord personell styrning. Ledarskapet hänger intimt 
ihop med arbetets organisering. Om man säger att arbetet är utan grän-
ser är det troligt att ledarskapet inte är auktoritärt, men inte heller obe-
fintligt. Ledarskapsidealet har utvecklats mot medbestämmande, delak-
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tighet, frihet och utveckling av individen och i vissa fall även lämnats 
över till individen (se exempelvis Trollestad, 2000; Strannegård 2007). 
En positiv utveckling om man vill att individen är engagerad, men det  
finns dock risker med ett ledarskap där man lämnar för mycket, eller ger 
för lite stöd. Kurt Lewin framhöll redan på 1930-talet att ett ledarskap 
som är passivt och otydligt vad gäller mål, ansvar och beslutsfattande 
skapar istället för engagemang och arbetstillfredsställelse, låg arbetsmo-
ral, otrygghet och konflikter (Svedberg, 2003). Lewin kallade ett sådant 
ledarskap för laizzez-faire, på svenska talar vi ofta om ”låt-gå ledare” el-
ler till och med ”abdikerade ledare”.  

I denna avhandling ses ledarskapet som ytterligare en faktor som ska 
vägas mot individens engagemang och arbetets organisering för att ska-
pa balans. Avhandlingens syn på regenerativt arbete kan således illustre-
ras enligt följande tankemodell, där ledarskapet, arbetets organisering 
och individens engagemang beror av varandra och påverkar möjligheten 
till att regenerativt arbete.  
 
 

 
Figur 2.2 Tankemodell över hur individens engagemang, ledarskapet och arbetets 
organisering beror av varandra och påverkar möjligheten till regenerativt arbete.  
 
 
 
Tankemodellen kan knytas an till det internationella forskarnätverket 
SALTSAs andra av tre grundläggande antaganden om hållbara arbetssy-
stem (Docherty, Forslin & Shani, 2002). Det första handlar om att det 
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faktiskt finns psykobiologiska processer, till exempel engagemang och 
flow, som om de bejakas genererar energi. Det andra handlar om att ar-
betet kan utformas så att dessa psykobiologiska processer bejakas, där 
tankemodellen ovan utgör ett förslag. Det tredje och sista antagandet 
handlar om att arbetet med sådana förhållanden kan göras konkurrens-
kraftigt.  

 
2.3 Frågeställning 
Som beskrivits i problemområdet har strävan efter ökad produktivitet 
lett fram till arbeten som bygger på att individen är motiverad och 
engagerad. Trots goda intentioner om ett arbete som ska vara hållbart 
för såväl individen som för verksamheten har nya problem uppstått. 
Människor slits ut istället för att stärkas. Denna avhandling söker 
således bidra med kunskap kring regenerativ utveckling av mänskliga 
resurser, genom att studera starkt engagerade individer.   
 
För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

Hur utvecklas engagemanget hos förändringsledarna under ett radi-
kalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete? 
 
Vilka effekter på energin ger de fram- och motgångar som föränd-
ringsledare av radikalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete kan 
möta? 
 
Vilka insikter ger studiet av extremfall i ”normalsituationer”? 
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Teoretisk referensram    3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en teoretiska referensramen är formulerad utifrån syftet att 
bidra med kunskap kring regenerativ utveckling av mänskliga 
resurser. Det första avsnittet beskriver hur synen på motiva-
tion har utvecklats parallellt med industrialismens utveckling, 
för att sedan landa i den samtida industrin präglat av lösare 

strukturer. Syftet är att förstå hur individens motivation vuxit fram som 
en viktig framgångsfaktor. Från morot och piska för att motivera söker 
man nu skapa arbeten som kan generera inre motivation. Dagens arbe-
ten verkar ge oss den ultimata möjligheten till engagemang! I detta per-
spektiv är extremt engagerade individer – eldsjälar – intressanta.  
 Därefter beskrivs avhandlingens huvudpersoner och scen, det vill säga 
eldsjälarna och deras projekt ur ett teoretiskt perspektiv. En historik över 
svensk arbetsorganisatorisk utveckling från 1960-talet skapar förståelse 
för de projekt som här studeras. Två av förändringsprojekten är radikala 
utifrån distinktionen av första och andra ordningens förändring. Därefter 
beskrivs ledarskap och chefskap kopplat till denna typ av förändringar. 
Här ska ledarskapet främst förstås utifrån rollen som förändringsledare. 
Avsnittet beskriver den problematik som kan finnas kring rollen i per-
spektiven makt, auktoritet och förtroende, med syftet att förstå vad det 
innebär att leda ett radikalt utvecklingsarbete. Med hjälp av tidigare stu-
dier beskrivs också eldsjälen mer ingående utifrån dennes engagemang, 
roll i förändringsarbetet och arena. Kapitlet avslutas med att beskriva 
det chefskap som här ses som viktigt, nämligen förändringsledarnas che-
fer, deras roll, ansvar och vad de har för betydelse för förändringsledar-
nas välbefinnande. 

D 
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3.1 Synen på arbetsmotivation 
Under andra hälften av 1900-talet hade begreppet motivation stor ge-
nomslagskraft för förståelsen av människans drivkrafter i arbetet inom 
arbetsvetenskaplig och arbetslivsforskning. Det blev också ett medel för 
att öka individens välbefinnande i arbetet, öka produktiviteten och skapa 
större lönsamhet. Forskningen har under denna tid sökt skapa arbeten 
som kan bidra till inre motivation genom att minska tristess och stress 
för att därmed främja arbetstillfredsställelsen. Under 1960-talet hade 
industrin stora problem med hög personalomsättning och svårigheter att 
rekrytera (Forslin 1978) och man sökte minska tristessen och arbets-
skadorna till följd av repetitiva arbeten med större arbetsinnehåll och 
rotation mellan arbetsuppgifter. En ny förståelse för motivationen blev 
en viktig faktor i strävan att skapa attraktiva arbeten vilket kom att på-
verka såväl arbetets organisering, ledning och i sin förlängning även ”det 
goda arbetet” med Metalls formulering. I detta avsnitt görs en genom-
gång av hur synen på motivation har utvecklats med hjälp av industrins 
utveckling. Syftet är att skapa en förståelse för hur dagens gränslösa ar-
beten är präglade av synen på motivation och vilken betydelse det har 
för individens engagemang. 
 Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet var motivationsteorier-
nas guldålder (Steers, Mowday & Shapiro, 2004; Ambrose & Kulik, 
1999). Då utvecklades de motivationsteorier som än idag är aktuella. 
Intresset för motivation har dock inte minskat och fram till 1999 hade 
mer än 12 500 avhandlingar om motivation publicerats (Marcum, 
2000). Mycket av den teori som är skriven kopplar motivation till pre-
station. Antagandet är att högre motivation leder till bättre individuella 
prestationer och i förlängningen bättre verksamhetsresultat. Hur har sy-
nen på motivation utvecklats under 1900-talets industrialisering och 
den samtida industrin6? 
 Fram till början av 1900-talet hade tankar kring motivationsbegrep-
pet varit begränsat till filosofin, men blev sedan ett ämne för psykologin. 
Detta fick till följd att kunskapsutvecklingen fick en empirisk grund och 
att man inte längre såg motivation enbart knuten till instinkter och inre 
drivkrafter. En anledning till den utvecklingen var Frederick Winslow 

                                                
6 Den samtida industrin har kallats för post-industriell, tjänstesamhälle och den tredje industriella 
revolutionen m.m (se exempelvis Magnusson & Ottosson, 2003). Här kallas den helt enkelt för den 
samtida industrin och utvecklas senare i texten utifrån idéerna kring post-byråkrati och gränslös-
het. 
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Taylors idéer kring Scientific Management och hur man skulle öka pro-
duktiviteten, det vill säga genom att motivera individerna med exempel-
vis ekonomiska belöningar knutna direkt till resultat (Taylor, 1920). 
Human Relation-skolan på 1930-talet bidrog till vidareutveckling av 
motivationssynen genom ”upptäckten” att om man ”behandlar sina an-
ställda som människor” så förbättras bland annat stämningen och det 
manuella arbetet blir bättre utfört (se exempelvis Gillespie, 1991; Ste-
ers, Mowday & Shapiro, 2004), det vill säga andra morötter än rent 
ekonomiska.  
 Taylorismens underliggande människosyn har under åren blivit utsatt 
för stark kritik. Douglas McGregor (1960) spetsade tidigt till kritiken av 
människosynen genom sitt begreppspar Teori X och Teori Y. Enligt 
Teori X ses människan som ovillig till arbete, hyser i allmänhet ovilja 
mot ansvar, vill ledas, har låg ambitionsnivå och söker trygghet framför 
allt. Med denna syn följer att människor också behöver straff och belö-
ning för att utföra sina arbetsuppgifter. McGregor menade också att 
mycket av den samtida ledarskapslitteraturen och den amerikanska in-
dustriella praktiken byggde på Teori X. I annat fall, menade han, skulle 
organisationsstrukturer och ledarskap sett helt annorlunda ut. För att 
förändra strukturer och ledarskap krävs att vår syn på människan ändras, 
det vill säga Teori X förkastas, till förmån för en mer utvecklingsoptimis-
tisk Teori Y. McGregors Teori Y utgår från att arbete är lika naturligt 
som lek eller vila. Människan behöver inte straffas för att arbeta, utan 
hon är både villig att ta och själv söka ansvar samt utöva självkontroll i 
riktning mot organisationens givna mål. Om människor trots allt undvi-
ker ansvar eller har låg ambitionsnivå beror det på tidigare erfarenheter 
menade McGregor. Enligt Teori Y är alla människor kreativa och mång-
sidigt begåvade samt kan använda dessa sidor vid problemlösning i arbe-
tet om de rätta förutsättningarna ges. Enligt Teori Y använder en orga-
nisation som lever efter Teori X endast en begränsad del av människans 
intellektuella kapacitet.  
 Psykologer som Douglas McGregor (1960), Abraham Maslow 
(1954) och Frederick Herzberg (1966) har trots kritik förändrat synen 
på mänskliga behov och motivation till vad den är idag. Från att tidigare 
ha ansett att straff var nödvändigt för att motivera människor skapade de 
en mer mänsklig syn och menade att belöning och delaktighet var de 
aspekter som skulle användas som motivationsfaktorer. Till skillnad från 
tidigare såg man att människan har ytterligare och delvis andra behov än 



 

42                                                                                           Kristina Palm 

lön, rimlig arbetstid, skydd mot skaderisker och godtyckliga uppsägning-
ar. De grundläggande materiella behoven är visserligen viktiga, men när 
de uppfyllts finns andra behov som väcks och som skapar andra motiva-
toriska förutsättningar (Maslow, 1954; McGregor, 1960; Herzberg, 
1966).  
 

Figur 3.1 Maslows ”basbehovspyramid” utvecklad med till vänster Herzbergs mo-
tivationsfaktorer och till höger industrins syn på människan i arbetet. (Modifierad 
efter Kira, 2003, sid 83.) 
 
 
 
Herzberg kan sägas bygga vidare på Maslows teorier om fem grund-
läggande hierarkiskt ordnade behov, där det lägsta behovet måste till-
fredställas innan en individ motiveras av högre liggande behov. Herzberg 
delar upp människans motivationsfaktorer i två grupper. Hygienfaktorer 
vars tillgodoseende förebygger missnöje i arbetet och avser främst arbe-
tets omgivning, som till exempel lön, administration och yttre miljö. Ef-
fekterna av förbättringar är kortvariga och Herzberg (1966) menar att 
de är som heroin, de kräver mer och mer för att skapa mindre och mind-
re effekt! Motivationsfaktorer utgörs av till exempel ansvar, befordran 
och egna prestationer. De skapar långsiktig tillfredställelse i arbetet och 
en positiv motivation, som främjar en fortgående utveckling.   
 I en hierarkisk organisation är möjligheterna dock ofta små, speciellt 
för arbetare, att uppfylla högre behov såsom självförverkligande, menade 
McGregor. En effekt av uteblivna motivationsfaktorer kan bli ”inlärd 
hjälplöshet”. Begreppet är formulerat av Seligman på 1970-talet (Forslin 
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& Fredholm, 1995), vilket innebär att individen successivt lär sig att till 
exempel inte kunna påverka sin arbetssituation med sänkt självförtroen-
de och resignation som följd. Teori X blir självuppfyllande och hygien-
faktorerna dominerar trots att McGregor menade att människans poten-
tial är Teori Y.   
 Den Sociotekniska skolan blev den första explicita utmaningen av  
Taylorismens arbetsdelning. Man menade att det tekniska systemets 
krav inte behövde vara i konflikt med sociala för effektivitet utan, att de 
snarare kompletterade varandra. Vidare förkastades Taylors föreställning 
om ett bästa sätt att utforma arbetet. I stället sågs varje tillfälle, männi-
ska eller organisation som unik och att det fanns fler sätt att utforma 
samma produktion, ett synsätt som än idag lever kvar. Sociotekniken tog 
steget från ett enkelt maskintänkande till ett mer komplext organismtän-
kande, där flera faktorer än teknik påverkade arbetet.  
 I slutet av 1960-talet publicerade två inflytelserika forskare inom den 
sociotekniska skolan Einar Thorsrud och Fred Emery boken ”Medinfly-
tande och engagemang i arbetet” som bygger på empiriska studier av 
olika organisationsprinciper. Det grundläggande intresset i deras ut-
gångspunkt var företagsdemokrati. ”Personligt medverkande” sågs avgö-
rande ”för de anställdas konstruktiva intresse eller likgiltighet i sin ar-
betssituation; för deras trivsel eller otillfredsställelse” (Thorsrud & Eme-
ry, 1969, sid 14). Ett viktigt tillskott var formuleringen av individens 
psykologiska krav på arbetet som kan ses som en summering av dåtidens 
motivationsforskning (Thorsrud & Emery, sid 20): 
  

• Behov av ett innehåll i arbetet som kräver något mer än ren uthål-
lighet, och som innebär ett visst minimum av variation även om 
detta inte nödvändigtvis betyder att det ständigt ska ske något 
nytt. 

• Behov av att kunna lära något i arbetet och kunna fortsätta att 
lära. 

• Behov av att kunna fatta beslut, åtminstone inom ett avgränsat 
område som den enskilde kan kalla sitt eget. 

• Behov av anseende, åtminstone en viss grad av medmänsklig för-
ståelse och respekt på arbetsplatsen. 

• Behov av att se sammanhanget mellan arbete och omvärlden, åt-
minstone så att man kan se en viss överensstämmelse mellan det 
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man utför i arbetet och det som betraktas som nyttigt och värde-
fullt.  

• Behov av att se att arbetet kan förenas med framtidsförhoppningar, 
utan att dessa nödvändigtvis måste innefatta befordran. 

 
Den utvecklade människosynen och synen på motivation har inte bara 
påverkat den arbetsorganisatoriska utformningen, utan även den 
moderna kvalitetsrörelsen. På 1950-talet förespråkade den amerikanske 
kvalitetsgurun Joseph M. Juran deltagande som ett viktigt inslag i kvali-
tetsarbetet (Axelsson & Bergman, 1999). De menade att kvalitetsrörel-
sen alltid har influerats av organisations- och motivationsteorier. Kvali-
tetsrörelsen har följt arbetsorganisationens utformning, det vill säga gått 
från central styrning till att vara decentraliserad med betoning på delak-
tighet. Den moderna kvalitetsrörelsen förknippas ofta med att kunden, 
såväl den externa som den interna, sätts i centrum.  

Under slutet på 1900-talet har en ny industri vuxit fram, mer inriktad 
på tjänstearbete, där strävan varit att utveckla byråkratiska föreställning-
ar mot post-byråkratiska. I ett post-byråkratiskt organisationsideal kan 
man åter finna vad som i denna avhandling kallas för gränslöst arbete. 
De samtida organisationerna har kommit att präglas av kognitiv kom-
plexitet, flytande organisatoriska gränser, osäkerhet och osynlighet (All-
vin, m fl., 2006; Howard, 1995 i Kira & Forslin, 2006). Autonomi är en 
viktig aspekt i dessa organisationer och ger också enligt Howard den ul-
timata möjligheten att engagera sig i arbetet. I viktiga avseenden fram-
står den postindustriella organisationen som löftesrik vad gäller inre mo-
tivation och självstyrning. Dock inte utan problem och den post-
byråkratiska organisationen är till exempel svår att kontrollera och för-
stå, vilket gör den svår att styra (Kira & Forslin, 2006). Den post-
byråkratiska organisationen bygger på framgång genom inre motivation 
snarare än yttre och engagemang är en förutsättning för att klara dagens 
gränslösa arbete. 

Utvecklingen av 1900-talets industrialisering och även den pågående 
utvecklingen av den samtida industrin har alltså gått från att motivera 
människan med straff och belöning mot att skapa möjligheter för inre 
motivation och själstyrning. Herzbergs motivationsteori har varit en vik-
tig utgångspunkt i denna utveckling. Psykologiska behov och drivkrafter 
har rönt stort intresse inom organisationsforskning sedan årtionden till-
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baka, Thorsrud & Emery (1969) var några av pionjärerna vad gäller di-
rekta och radikala tillämpningar. 

 

3.1.1 Inre och yttre motivation – en utveckling av 
Herzbergs motivationsteori 

Motivation delas alltså idag ofta upp i två delar, inre (intrinsic) och yttre 
(extrinsic) motivation. Den inre motivationen påverkar människor att 
genomföra en aktivitet för att hon finner den intressant och att aktivite-
ten i sig ger tillfredsställelse. Yttre motivation handlar idag oftast om att 
man blir belönad med yttre medel, medan man tidigare använde sig av 
bestraffningar i större utsträckning, vilket strängt taget är baksidan på 
samma mynt.  

Self-Determination Theory (SDT) är en teori om självbestämmande 
och visar på dynamiken mellan autonom och styrd motivation (Gagné & 
Deci, 2005). Denna modell är intressant för att förstå en del av föränd-
ringsledarens engagemang. Autonomi innebär att man kan agera med en 
känsla av fri vilja och att man har möjlighet att göra val, inre motivation 
är ett exempel på det. Både den yttre styrda och den inre motivationen 
är motsatser till icke-motivation. Graden av yttre styrning varierar, där 
extern styrning är den mest styrda, oftast raka motsatsen till inre motiva-
tion. Gagné och Deci menar att det finns flera typer av yttre motivation 
som inte är av karaktären extern styrning. Dessa brukar kallas för inter-
nalisering och innebär att individen har omvandlat externa faktorer som 
värderingar, attityder eller regulativa strukturer till egna inomindividuel-
la faktorer och att yttre styrning inte längre krävs för att påverka. Nivån 
efter extern styrning kallas inåtvänd styrning vilket innebär att individen 
ställer krav på sig själv att uppnå en viss aspekt i sin livsmiljö. Nästa nivå 
kallas identifierad styrning och innebär att individen förstår yttre mål 
och värderingar och att de i viss mån överensstämmer med ens egna. 
Det innebär också att individen upplever att hon har ett visst mått av fri 
vilja att agera som hon vill. Den högsta graden av yttre autonom motiva-
tion kallas för integrerad styrning och individen känner då en fullständig 
samstämmighet mellan egna och yttre mål och värderingar. Det handlar 
fortfarande om yttre motivation då det snarare handlar om att förstå 
nödvändigheten av vissa aktiviteter för sina egna mål än att drivas av 
eget intresse, vilket är fallet med inneboende, naturlig motivation.  
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Figur 3.2. Dynamiken mellan icke motivation och inre motivation. (Gagné & Deci, 
2005, sid 336) Fri tolkning och översättning av författaren.   
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den kognitiva bedömningsteorin på grund av flera skäl. Två viktiga 
aspekter är att de flesta människor som arbetar behöver pengar, varför 
belöning i form av lön är en passande lösning. En annan orsak kan vara 
att teorin föreföll fokusera på antingen inre eller yttre motivation. Om 
man återigen går tillbaka till Maslows (1954) behovspyramid och 
Herzbergs (1966) behovsfaktorer så menade de däremot just att de ytt-
re motivationsfaktorernas tillgodoseende var en förutsättning för att 
uppnå den inre motivationen.  

Då belöning står centralt i motivationsbegreppet funderar Marcum 
(2000) om det verkligen är motivation vi skall studera och inte engage-
mang. Marcum gör i början av sin artikel ingen skillnad på inre och yttre 
motivation, senare menar han dock att engagemang liknar inre motiva-
tion. Det Marcum beskriver som motivation anser författaren likna yttre 
motivation. Marcum ser problem med motivationsbegreppet och menar 
att det förutsätter att det inte finns något intresse före initiativet. Moti-
vation är något tillfälligt och måste återinitieras när ett visst agerande är 
önskvärt. Marcum menar att begreppet är grundat på en paternalistisk 
förutsättning, det vill säga att en central person av högre status, fler erfa-
renheter, högre intellekt eller ansvar söker motivera en andra part, före-
trädesvis av lägre status. Relationen mellan dessa parter är ojämlik, så-
som chef-arbetare, lärare-elev eller förälder-barn. Slutligen menar Mar-
cum att motivationsbegreppet lutar sig alltför mycket på belöningar för 
att nå uppsatta mål. Marcum vill lämna motivationsbegreppet, lämna 
moroten och piskan som han anser vara alltför begränsande och istället 
hitta ett koncept som öppnar upp för lärande och delaktighet, nämligen 
engagemang.  

Några forskare har gjort följande observationer kring engagemang i ar-
betet (Marcum, 2000, sid 59): 
 

• länken mellan självbestämmande och engagemang är tydligt, män-
niskor väljer att vara engagerade, de är inte tilldelade engagemang. 

• engagerande aktiviteter är intressanta och lustfyllda. 
• det engagerande arbetet måste finnas inom ens eget kunskapsom-

råde. 
• engagemang kräver direkt deltagande, man blir inte engagerade 

genom att studera något utifrån, utan med direkta och konkreta er-
farenheter. 

• engagemang karaktäriseras av fortlevnad och kontinuitet.  
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• engagemang involverar en selektion av utmanande uppgifter, ru-
tinarbete är inte engagerande (vilket för tankarna till Csikszent-
mihálys (1999 & 2004) föreställning om flow).  

 
Marcum menar att den stora skillnaden mellan engagemang och motiva-
tion är att engagerade individer agerar oberoende och självständigt när 
de ska välja aktivitet. Det finns ingen tanke på styrning, engagemang är 
öppet och frivilligt. Kortfattat menar Marcum att motivation handlar om 
manipulation och styrning, medan engagemang är baserat på lärande 
och delaktighet. ”Manipulation” är dock nödvändigt för att skapa till-
fredsställande arbetsuppgifter. Manipulation kan ha antingen piska och 
morot eller inre motivation som utgångspunkt. Marcum presenterar inte 
någon koppling mellan motivation och engagemang, förutom att han an-
ser att engagemang till viss del liknar inre motivation. I avhandlingen ses 
engagemang uppstå som en följd av motivation, det vill säga när indivi-
den blivit energisatt (till följd av inre eller yttre motivation) och har en 
speciell riktning för sin energi, då är hon också engagerad. Man kan ock-
så säga att den som är engagerad inte söker yttre belöningar, utan som 
Marcum (2000, sid 60) säger ”[…] true engagement provides its own 
rewards.”.  

I det samtida arbetet är inre motivation och engagemang två viktiga 
begrepp, dels för att de anses vara det bästa för människan, men också 
för att det anses vara det bästa för verksamhetens konkurrenskraft. Den-
na avhandling ställer sig dock frågan om ett långvarigt starkt engage-
mang också kan vara problematiskt. Ett redan nämnt begrepp (och till-
stånd) som beskriver en optimal upplevelse av arbetet är flow som ses 
som ett energiskapande tillstånd. Flow kan sägas utgöra en speciell del 
av motivationsteorin och beskrivs i nästa avsnitt.  
 

3.1.2 Upplevelser av Flow – en energiskapande pro-
cess  

Har du någonsin känt hur du tappar greppet om tiden, hur hela du är ett 
med det du gör, hur du är djupt engagerad och att det du gör är värt att 
göra för sin alldeles egen skull!? Då har du förmodligen haft en flowupp-
levelse! Csikszentmihályi är huvudpersonen bakom teorin om flow eller 
flowupplevelser. Flow förutsätter full mental energi, men är samtidigt 
unikt i det att det alltid skapar ny energi. Enligt Csikszentmihályi 
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(1999) finns en hel del forskning som säger att vi upplever flest positiva 
känslor när vi gör saker frivilligt, det vill säga är engagerade. Samtidigt är 
det intressant att inte flest negativa känslor uppstår när vi gör saker vi 
måste göra, utan vid de tillfällen när vi gör saker för att vi inte har något 
bättre för oss, av gammal vana eller slentrian, eller för att vi saknar mål 
att fokusera på. Detta är kanske ett svar enligt Csikszentmihályi, på var-
för de flesta vill jobba även om vi skulle vara ekonomiskt oberoende. 

Csikszentmihályi (1999) menar att flowupplevelser enklast uppstår i 
situationer med tydliga målsättningar, tydliga spelregler och direkt feed-
back på den egna insatsen, som vid schack- eller pianospel. När de rätta 
förutsättningarna finns och när ens hela persons skicklighet behövs för 
att lyckas med en utmaning man nätt och jämnt klarar av, då kan vi upp-
leva flow. Men samtidigt är vi en hårsmån från att uppleva ångest, det 
vill säga då utmaningen är högre än vad vår kompetens klarar av. Om 
man tänker sig en radikal förändring, där målet inte är speciellt tydligt 
preciserat samtidigt som utmaningen är stor och att förändringsledaren 
dessutom inte har erfarenhet av den typen av förändring, då är risken 
stor att man upplever ångest, snarare än flow. Csikszentmihályi (1999) 
gör tydligt att flow inte är samma sak som att uppleva lycka. För att 
uppnå lycka så måste en del av vår koncentration riktas inåt, vilket avle-
der vårt fokus från den uppgift som ger oss flow. Däremot känner vi ofta 
en lyckokänsla efter en flow-upplevelse.   
 
 

 
Figur 3.3 Karta över vardagsupplevelser, förenklad figur. (Csikszentmihályi, 2004: 
sid 99) 
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Att uppleva flow handlar alltså om en optimal balans mellan skicklighet 
och utmaning, handlar det även om att det finns en optimal nivå på en-
gagemanget? 
 Csikszentmihályis inriktning har rört sig från den individuella och pri-
vata sfären till på senare år arbetslivet. Han diskuterar därför i en senare 
bok (Csikszentmihályi, 2004) om makten i samhället och ansvaret för 
människans välbefinnande. Han menar att inte enbart politikerna står på 
den sociala pyramidens topp och innehar makten, utan de delar den 
med företagare och affärsmän. Det innebär att dessa också har en del i 
ansvaret för god hälsa hos medborgarna, vilket inte bara innebär att ska-
pa ekonomiska förutsättningar för individen att konsumera, utan också 
att skapa glädje i arbetet. Detta är en väl etablerad arbetsvetenskaplig 
ståndpunkt. Men ansvaret ligger givetvis till stor del på individen själv, 
menar Csikszentmihályi, välbefinnande kommer inte naturligt med god 
levnadsstandard, utan det är något man måste arbeta med för att nå. För 
många vuxna är arbetet den största källan till socialt välbefinnande och 
många upplever dessutom flow i arbetet, menar Csikszentmihályi. Varia-
tion i jobbet och stöd från arbetsledningen är det vanligaste anledning-
arna för en anställd att känna tillfredsställelse i arbetet. Arbetsledningen 
kan således göra en stor insats för att människor skall erfara flow i arbe-
tet. Företagsledare finner själva ofta flow, de söker själva utmaningar, 
men också det stöd de behöver. Men han menar att alla inom ett företag 
bör kunna erfara flow. Enligt Self-Determination Theory (Gagné & 
Deci, 2005) är det också möjligt att få ensidiga arbeten att bli menings-
fulla om yttre motivation kan förkroppsligas och därmed bli autonomt, 
varför det är eftersträvansvärt att motivera de anställda i alla typer av 
arbeten. 
 Gemensamt för motivationsteorierna är att hög motivation är någon-
ting positivt, vilket också speglas i dagens arbeten, där engagemang är 
nödvändigt. I nästa avsnitt beskrivs kortfattat hur ett gränslöst arbete 
kan karaktäriseras.  

 
3.2 Gränslöst arbete 
Vardagsutveckling och metodförbättringar respektive nya arbetsorgani-
satoriska principer och koncept skapas ständigt och kompletteras ibland 
med mer radikal arbetsorganisatorisk utveckling. Ett historiskt närmast 
revolutionerande exempel är Taylorismen. De arbetsorganisatoriska lös-
ningarna som två av avhandlingens projekt söker, följer trenden av att 
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stärka människors effektivitet och självstyre i arbetet. Därmed följer ock-
så upplösning av gränser.  
 Till exempel Backström (2003) och Palm (2003) har studerat med-
arbetarskap, ett då populärt uttryck, som ett sätt organisera verksamhe-
ter på. Backström ser en medarbetare som jämlik med chefen och en roll 
där man är chef över sig själv, det vill säga en roll som i alla fall i viss 
mån saknar formell struktur och kanske även chefskap. Utifrån Palms 
(2003) empiriska studie kan en medarbetarorganisation förklaras som 
en effektiv organisation där tjänstemän och arbetare behandlas lika ut-
ifrån kompetens. Det är kompetensen snarare än funktionen som styr 
vem som ska utföra arbetet. Den gemensamma nämnaren av medarbe-
tarskap från dessa två studier är, att de tillkommit utifrån en önskan om 
flexibilitet genom färre gränsdragningar, större individuellt ansvar och 
större jämlikhet, med syftet att svara upp mot en ökad konkurrens. 
 Post-byråkrati är ett besläktat uttryck för de nya gränslösa organisa-
tionerna. Kärnpunkten i en idealistisk post-byråkratisk organisation en-
ligt Heckscher (1994) är att alla tar ansvar, inte bara för sin del utan för 
helheten. Ett synsätt således i linje med McGregors (1960) optimistiska 
människosyn Teori Y som formulerades redan för femtio år sedan. Det 
vill säga att individen gärna tar eget ansvar och verkar för att verksamhe-
tens mål uppnås. Detta synsätt innebär bland annat att de mellanmänsk-
liga relationerna inte längre kan bygga på en vertikal arbetsdelning, utan 
måste byggas på arbetsuppgiften som ska genomföras eller problemet 
som ska lösas. Som tidigare nämnts karaktäriserar Howard (1995) i Kira 
och Forslin (2006) en post-byråkratisk organisation som kognitivt kom-
plex, flytande, osäker och osynlig, vilket i sin tur kräver mer av individen 
för att göra arbetet hanterbart, meningsfullt och begripligt (Antonovsky, 
1987). 
 En grupp sammansatt av forskare från dåvarande Arbetslivsinstitutet i 
Stockholm och Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitetet 
har samarbetet i ett mångårigt forskningsprojekt kring just ”gränslöst ar-
bete”. Det finns dokumenterat i boken Gränslöst arbete – socialpsykolo-
giska perspektiv på det nya arbetslivet (Allvin, m fl., 2006). Utifrån de-
ras empirirska studier har de framförallt hittat tre gemensamma nämnare 
för det samtida arbetslivet, tiden känns mer påträngande och krävande, 
man har kontroll i det lilla, men inte över de stora sammanhangen samt 
att individen erbjuds möjligheter. Det sistnämnda väcker förväntningar 
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och krav som hon inte alltid kan leva upp till. Andra viktiga faktorer i 
det nya arbetslivet som de identifierat är:  
 

• att det viktigaste för individen är att göra sig anställningsbar ef-
tersom arbetslivet inte längre präglas av trygghet reglerad utav 
staten utan av marknadskrafter.  

• att arbetet är målstyrt, men med otydliga mål. 
• att individen har närmare till kunden, vilket ställer högre krav 

på prestation av henne som individ. 
• Att arbetet är mer individuellt än en kollektiv process, vilket le-

der till att kvaliteten i arbetet som mäts också blir en spegling 
av individen. 

  
Dessa faktorer kan också ses som nya krav i arbetet, krav som leder till 
att individen helt enkelt måste arbeta mer (Allvin, m fl., 2006). Den nya 
ohälsan i arbetet beror enligt författarna också på att ”människor lockas 
till att anstränga sig bortom sin förmåga eftersom arbetet saknar tydliga 
ramar” (sid 18). En annan aspekt i det nya avreglerade arbetet, som kan 
påverka hälsan negativt är, att det i högre grad styrs av kompetens och 
person än funktion och position, vilket stödjer resultaten från Palms 
(2003) studie av projektet MBO. Det gör att man agerar mer utifrån sig 
själv som individ och mindre ur sin professionella roll, som utgörs av en 
blandning av individen, tillgång till resurser och struktur i arbetet, efter-
som de senare är otydliga. Som privatperson har man mycket lättare att 
hamna i energikrävande situationer, då inte bara nuet speglas utan även 
ens tidigare erfarenheter. Allvin, m fl. (2006) tror inte heller att de nya 
problemen med ökade arbetsinsatser kan hindras med mer information, 
förhandlingar, lagstiftning, strukturella åtgärder eller förebyggande miljö-
arbete, utan det är upp till den anställde själv att vara sin egen chef. För-
fattarna nämner dock ingenting om chefskap eller ledarskap, det vill säga 
att den anställde de facto har en chef och därmed möjligheter att 
gemensamt skapa en god arbetssituation. En kritik av deras bok måste 
just bli att ledarskapet är frånvarande och oproblematiserat, då forskning 
visat att ledarskapet är en viktig faktor för de anställdas välbefinnande 
(se exempelvis, Eriksson 2003; Söderlund, 2003; Trollestad, 2003b). 
 Ett radikalt förändringsarbete kan jämföras med ett nutida gränslöst ar-

bete, det krävs starkt engagemang, det är otydligt och komplext. I nästa 

avsnitt beskrivs radikalt utvecklingsarbete ur ett historiskt perspektiv och 

utifrån dikotomin om första och andra ordningens förändring.    
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3.3 Radikal arbetsorganisatorisk utveckling  
I denna avhandling har extremt engagerade förändringsledare av radikala 
arbetsorganisatoriska projekt studerats för att bidra med kunskap kring 
regenerativ utveckling av mänskliga resurser. Med radikalt menas en för-
ändring som söker bryta med befintliga värderingar, ändra systemet i sig 
utifrån en annan människosyn och som i sin natur är riskabla. Projekten 
har till sitt syfte varit innovativa, med nya krav på organisering av ar-
betsprocessen och andra effekter har både eftersträvats – och överraskat. 
Att leda en radikal arbetsorganisatorisk utveckling kräver engagemang 
och är i flera avseenden gränslöst. Detta avsnitt söker beskriva och defi-
niera detta arbete.  
 Tre avhandlingar av Sandberg (1982), Philips (1988) och Bäckström 
(1999) ger sammantaget en bild av den arbetsorganisatoriska utveck-
lingen i Sverige under efterkrigstiden fram till slutet på 1990-talet. I slu-
tet på 1960-talet började svenska forskare och industrin att fokusera på 
arbetsutvidgning och demokrati på arbetsplatsen med experiment med 
självstyrande grupper. Edmund Dahlström var en idémässigt tongivande 
forskare (Sandberg, 1982). Denna forskningsinriktning med socioteknis-
ka förtecken blev starten för den svenska utmaningen av Taylors domi-
nanta tradition av arbetsdelning. Enligt Philips (1988) utgick arbetsor-
ganisatorisk utveckling under 1980-talet från demokratiska och huma-
nistiska värderingar och en vilja att stärka människors effektivitet och 
självstyre i arbetet. Denna syn stämmer med Bäckströms (1999) bild av 
svensk arbetsorganisatorisk utveckling på 1970, -80, och -90 talet, att 
tiden kännetecknas av en fortsatt stark kritik mot organisationslösningar 
som bygger på Taylors principer för Scientific Management. Det vill 
säga långtgående arbetsdelning och specialisering, begränsat ansvar och 
små befogenheter samt stark extern styrning.  
 Dittills hade intresset främst gällt industriarbetet. När det gäller 
tjänstarbeten karaktäriserar Allvin m fl. (2006) den arbetsorganisatoris-
ka utvecklingen under 1990-talet som ett sökande efter möjligheter för 
innovation och kreativitet. Arbetets olika avgränsningar som till exempel 
en given arbetstid, arbetsplats, arbetsordning eller ansvarsområde sågs 
därmed som hinder. Den arbetsorganisatoriska strävan som beskrivits 
här stämmer också in på två av de projekt som ligger till grund för studi-
en av extremt engagerade individer, där man sökt ompröva en hävdvun-
nen arbetsorganisation med långtgående uppdelning av tjänstemän och 
arbetare samt en långtgående centraliserad regelstyrning, för att klara 
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sina åtaganden och bland annat öka den långsiktiga konkurrenskraften. 
Det är dessa innovativa strävanden som gör utvecklingsprojekten radika-
la.   
 

3.3.1 En förändring av andra ordningen 

De studerade arbetsorganisatoriska utvecklingsprojekten kommer här att 
beskrivas utifrån teorin om första och andra ordningens förändring 
(Watzlawick, Weakland & Fish, 1978), en teori om mänsklig föränd-
ring. Syftet är att tydliggöra de krafter som behövs för att lyckas med en 
radikal förändring för att förstå i vilken kontext förändringsledarna delvis 
befinner sig i och vilka krav som ställs på dem. Watzlawicks teori ligger 
nära den arbetsvetenskapliga aktionsforskningstraditionen med mänskli-
ga förtecken, där individen och arbetet står i centrum för ett vidgat eko-
nomiskt perspektiv. Liknande distinktioner har formulerats, till exempel 
dikotomierna radikal och konvergent samt evolutionär och revolutionär 
förändring (Greenwood & Hinings, 1996).  
 I distinktionen mellan förändring av första respektive andra ordningen, 
innebär det radikala och innovativa en förändring av andra ordningen. 
Distinktionen har sitt ursprung i matematik och gruppteori, där föränd-
ringar antingen kan ske inom ett system, men ändå inte förändra det, el-
ler göra ett kvalitativt språng och skapa en metaförändring, det vill säga 
en förändring på en högre logisk hierarkisk nivå. En förändring av första 
ordningen äger rum i ett system, till exempel en organisation, men sy-
stemet självt blir i grunden oförändrat. Till exempel kan man flytta om i 
produktionen, men hur systemet tänker, identifierar eller löser problem 
är oförändrat. En förändring av första ordningen kan också vara i form av 
ständiga förbättringar, som är en modell för organisationsutveckling 
inom kvalitetsrörelsen (se exempelvis Berger, 1999; Dabhilkar, 2006). 
En förändring av andra ordningen betyder att hela systemet ändras, 
därmed också människors sätt att tänka och agera. Förhållanden som 
har varit problem flera år kanske inte längre ens är problem.  
 Vid en förändring av andra ordningen måste människorna börja ifråga-
sätta sitt beteende och mentala ramverk istället för att ifrågasätta för-
ändringar. Ahrenfelt (1995), en senare författare som bygger sina reso-
nemang på Watzlawick, Weakland och Fish (1978), uttrycker sig kraft-
fullt och menar att för att lyckas med en förändring av andra ordningen 
krävs att människorna i en organisation anstränger sig och visar mer 
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mod, för det är inte alltid lätt att ifrågasätta sig själv och sina fundamen-
tala sanningar. De menar att lösningar på första ordningens förändring 
bygger oftast på sunt förnuft och mer av samma slag, medan lösningar av 
andra ordningen är av annat slag. De är ”[…] till sitt väsen […] överras-
kande och paradoxala.” och verkar vara ”mot allt sunt förnuft” (sid 93). 
Lösningen på en andra ordningens förändring hittar man utanför de 
mentala ramar i vilka man tidigare försökt hitta lösningarna. Problemen 
som ska lösas ska också lösas här och nu och frågan varför? ska bytas ut 
mot vad? enligt Watzlawick. Vad-frågan är viktig då den förändrar verk-
ningarna och inte de förmenta orsakerna till situationen. Samma reso-
nemang förs inom forskningen kring hållbara arbetssystem, det vill säga 
att fokus är på positiva framtidsvisioner istället för att leta orsaker till 
problem (Docherty, Forslin & Shani, 2002).  
 Den franska byråkratiforskaren Michel Crozier (1964) menar, att en 
förändring av andra ordningen behöver bli utsatt för hårt tryck från om-
världen för att utlösas, som exempelvis ny teknologi eller annan typ av 
konkurrenssituation. Ahrenfelt (1995) talar om lidandets tryck, vilket 
innebär att när förändringstrycket kommer utifrån ger det systemet en 
känsla av kaos och hjälplöshet. Detta tryck ställer krav på individen eller 
systemet och startar en process byggd på rädsla och känslor av att man 
måste anpassa sig för att överleva. Att det är svårare att lyckas med en 
förändring av andra ordningen än av första ordningen är uppenbart, men 
trots allt möjligt. Philips (1988) studerade nio förändringsprojekt av 
andra ordningen. Dessa hade alla lyckats, vilket visserligen kanske var 
lättare den gången då det fanns en nationell satsning och opinionsmäs-
sig medvind för demokratisering av arbetet.  
 Radikala förändringar är till sin natur riskabla. Individen blir tvungen 
att förändra invanda mönster och även om man har en bild om vad man 
vill uppnå, så kan man aldrig vara riktigt säker på hur det slutligen blir 
eller hur man skall komma dit. Är förändringen dessutom baserad på en 
annan människosyn än organisationens, vilket var fallet i avhandlingens 
två arbetsorganisatoriska projekt, blir förändringen än mer riskabel – för 
både företagsledningen och förändringsledaren. Förändringsledarna ris-
kerar, om de förmenta ansträngningarna misslyckas, att förlora kanske 
både ansikte och förtroende inför såväl medarbetarna som ledningen. 
Ledningen å sin sida kan uppleva att de riskerar sina privilegier, exem-
pelvis makt och ”intressanta arbetsuppgifter” till medarbetarna vid en 
lyckad förändring.  
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3.4 Ledarskap och chefskap i radikal utveckling 
I denna avhandling används begreppen ledarskap och chefskap för att 
tydliggöra olika typer av ledaraktiviteter och roller samt vad det innebär 
för en eventuell maktutövning. Begreppen diskuteras senare ur perspek-
tivet regenerativt utvecklande arbete.  
 I denna studie syftar chefskapet på förändringsledarnas chefer, det vill 
säga de som har en formell chefsbefattning. Ledarskapet syftar främst på 
förändringsledarna, det vill säga de som har formella ledarroller, men 
också på chefernas ledarskapsutövning. En viktig skillnad är att chefens 
maktbas grundar sig i befattningen och sanktion från högre ledning, me-
dan förändringsledarens maktbas främst ligger hos de hon eller han ska 
leda. Detta kommer att problematiseras kring respektive roller i nästa 
avsnitt. Först görs en kortare genomgång av distinktionen mellan ledar-
skap och chefskap.    
 Många forskare använder uppdelningen mellan ledarskap och 
chefskap – på engelska leadership och management – som ett sätt att 
förstå ledning av verksamheter, individer eller förändring. Den framträ-
dande förändringsforskaren John P. Kotter (1990) gör i sin bok A force 
for change: How leadership differs from management en uppdelning av 
ledar- och chefskapet som ofta citeras (se exempelvis Howell & Costley, 
2006; Graetz, m fl., 2006; Senior & Fleming, 2006 och Hayes, 2007). 
Ledarskap ska visa vägen, influera, motivera och guida andra, alltså att 
göra rätt saker med ett långsiktigt perspektiv. Chefskap handlar mer om 
att styra och planera, alltså göra saker rätt i ett kortsiktigt perspektiv 
(Kotter, 1990). Kotter menar att eftersom ledarskap och chefskap är så 
uppenbart olika från varandra och eftersom de kräver olika typer av för-
mågor och attribut bör de hållas isär teoretiskt. Howell och Costley 
(2006) menar dock att den distinktionen är onödig då en och samma 
person ofta utför båda typerna av ledaraktiviteter, speciellt i ett flexibelt 
arbete.  
 En grund till 1900-talets idéer om chefskap finner man hos den 
franske bergsingenjören Henri Fayol (Eriksson & Wåhlin, 1998). Han 
brukar tillsammans med Frederick Taylor hänföras till den så kallad ad-
ministrativa skolan. Begreppet administration var då inte synonymt med 
byråkrati utan med chefskap. Fayol identifierade sex centrala områden 
som var viktiga att agera inom vid allt företagande: tekniska, kommersi-
ella, finansiella, säkerhetsmässiga, redovisningsmässiga och administrati-
va. De administrativa området delade Fayol upp i fem olika delaktivite-
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ter: planering, organisation, ordergivning, samordning och kontroll, vilka 
också Fayols chefskap grundar sig på (Eriksson & Wåhlin, 1998). Om 
man jämför Fayols tidiga chefsaktiviteter enligt Eriksson och Wåhlin 
med Kotters (1990) beskrivning ger de en samstämmig bild. Den främs-
ta kritikern av chefskap som bland annat planerande och organiserande 
är Mintzberg, som menade att det är inte dessa aktiviteter en chef verk-
ligen sysslar med. I hans klassiska artikel The Manager’s Job: Folklore 
and Fact som första gången publicerades i Harward Business Review 
1975 visar Mintzberg att vad chefer verkligen gör skiljer sig från myten 
om chefskapet. Resultatet från Mintzbergs intervjuer med chefer är, att 
de inte alls organiserar, planerar etcetera i den utsträckning som teorin 
brukar beskriva, utan att de till exempel ständigt blir avbrutna och näs-
tan alltid ”spelar på volley” (Mintzberg, 1975). En svensk forskare, Sune 
Carlson (1991) konstaterade detsamma redan 1951, då han studerade 
företagsledare och deras beteende. Kotter (1990) tolkar Mintzbergs 
studier som att chefskap och ledarskap är så intimt sammankopplade, 
att man inte kan säga att man sysslar med chefskap 30 min och sedan 
ledarskap 14 minuter, men återigen, eftersom de kräver olika kompeten-
ser behöver de ändå separeras. 
 

3.4.1 Att leda radikal arbetsorganisatorisk utveck-
ling – att leda och lära 

I detta avsnitt beskrivs huvudpersonerna, det vill säga förändringsledar-
na ur ett teoretiskt perspektiv för att tydliggöra de hinder och möjlighe-
ter som de kan möta i ett radikalt utvecklingsarbete. Det handlar om 
makt, auktoritet, organisationspolitik och balansen mellan att leda och 
lära.  
 Inom forskningen kring organisatorisk utveckling och mer specifikt 
förändringsarbetens framgång, framhävs ofta vikten av ledningens och 
chefers stöd, men också engagemang (se exempelvis French & Bell, 
1978; Forslin, 1990; Stjernberg, 1993; Kotter, 1996; Palm 2003). 
Utan ledningens stöd är det svårt att få stöd för förändringen i övriga 
organisationen. När cheferna uttrycker ett genuint stöd och engagemang 
finns också oftast en tro i omgivningen på att arbetet ska bli framgångs-
rikt. Livingston (1969) skriver i en klassisk artikel i Harward Business 
Review, att när man som anställd har förtroende hos chefen, har man 
också bättre förutsättningar att lyckas – det blir en självuppfyllande pro-
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fetia. Utgångspunkten för organisationsutveckling är alltså att föränd-
ringar endast går att genomföra om de är förankrade hos den formella 
ledningen. Och om den som i praktiken leder och driver förändringen 
också har ledningens förtroende är chanserna än större att lyckas.   
 Ett förändringsprojekt som är förankrat i verksamhetens ledning har 
troligen också förändringsledare som fått sin roll sanktionerad av led-
ningen och ett formellt uppdrag. Men det innebär automatiskt inte att 
de har ett förtroende som förändringsledare i organisationen. De kan sä-
gas ha den formella auktoriteten, det vill säga de har legitim rätt att krä-
va något av någon annan (se exempelvis Howell & Costley, 2006) inom 
projektets ramar på grund av deras roll som förändringsledare, men det 
innebär inte att förändringsledarna automatiskt har makt. Vilket är minst 
lika viktigt som den formella auktoriteten för att lyckas med en föränd-
ring av andra ordningen. Med makt menas här förmågan hos en person 
att påverka en annan person att utföra en uppgift, vilket alltså är helt 
centralt i en ledningsprocess (se exempelvis Howell & Costley, 2006). 
Ett problem med förändringsledarens, trots allt, formella auktoritet är att 
hon ofta konkurrerar om makten med chefen för dem den arbetsorgani-
satoriska förändringen gäller. I ett förändringsarbete som bygger på bred 
delaktighet behöver personal ges tid från sitt ordinarie linjejobb för att 
kunna engagera sig, men den tiden ges sällan då det dagliga arbetet prio-
riteras. I det maktspelet är det oftast den formella chefen som vinner, 
man kan också säga att det är ”byråkratin” som vinner. Detta innebär 
inte att en förändringsledare inte kan ha makt, men då krävs stöd av de 
underställda och tro på att förändringsledaren ändock har möjlighet att 
påverka deras situation.  
 Förutom att det i sig ofta är svårt att lyckas med förändringar är det 
alltså problematiskt att vara förändringsledare, trots formell ledarroll – 
eftersom man fortfarande inte har chefsmakt.    
 Howell och Costley (2006) kallar också utövad makt för inflytande 
medan Buchanan och Badham (1999) kallar det politik. Efter genom-
gång av olika teoretiska perspektiv av organisationsförändring menar 
Buchanan och Badham (1999), att forskning som är sprungen ur Tavis-
tocks arbete kring sociotekniska system inte inbegriper diskussioner 
kring organisationspolitik. En anledning tror de kan vara, att det där 
finns en axiomatisk syn om att förändringar ska demokratiskt och med 
bred delaktighet och att förändringsledaren ska vara icke-auktoritär. 
Men många forskare menar som Gustavsen (1985 & 1989), en forskare 
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som lägger stor vikt vid delaktighet vid verksamhetsutveckling, att de-
mokrati inte är samma sak som ett ledningsfritt system. Demokrati är 
det sätt på vilket relationerna mellan företagets beslutsfattare och de 
anställda organiseras. Detta synsätt gäller i hög grad den nordiska fors-
kartraditionen. Till exempel Forslin, Thulestedt och Andersson (1985) 
förespråkade bred delaktighet och involvering av personalen i organisa-
tionsförändringen, men såg samtidigt organisationsförändringen som en 
planerad aktivitet som skulle ledas av någon form av styrgrupp. Forslin 
menar dessutom att just för att det handlar om demokratisering så finns 
det också politiska spel – det handlar ju om ändrade maktrelationer. 
 Det är möjligt att den tidiga sociotekniska skolan inte arbetade med 
politik som begrepp, men maktfrågorna står centralt inom den sociotek-
niska forskningen. Således behandlar Thorsrud och Emery (1969) före-
tagspolitik i Medinflytande och engagemang i arbetet, även om de inte 
bryter ned det på förändringsledarens nivå. Vidare skriver till exempel 
Beckhard (1978) i Pasmore och Sherwoods (1978) antologi Sociotech-
nical Systems: A Sorucebook, att förmågan att förstå makt som en orga-
nisatorisk process är en strategisk fördel vid förändring.  
 Förutom att säga att den eventuella makten hos förändringsledarna 
finns hos de som berörs av förändringen, vilket nämnts tidigare, kan man 
också säga att makten finns i ledarens förmåga att utöva ett effektivt le-
darskap för förändring.  
 Ett sätt att se på förändringar är med utgångspunkt i lärprocesser 
(Forslin, Thulestedt & Andersson, 1985; Philips, 1988; Forslin & Thu-
lestedt, 1993; Forslin & Fredholm, 1995). Ur det perspektivet bör leda-
ren av en förändring för, att vara effektiv vara inriktad på organisationens 
lärande och agera ”pedagog”. Pedagogik betyder kunskap om hur männi-
skor påverkar varandra i syfte att främja lärande och utveckling (Philips, 
1988). Förändringsledaren står alltså inför balansakten att leda föränd-
ringen och samtidigt att arbeta för bred delaktighet. Ledaren måste 
(själv eller helst tillsammans med andra) exempelvis formulera en rikt-
ning att gå i, en vision att arbeta mot och en strategi för att nå dit. Men 
om förändringen skall sätta sig i organisationen och inte längre upplevas 
som en förändring måste organisationen och dess medarbetare själva 
uppfatta att de och inte förändringsledaren förändrat (Kotter, 1996). 
Därför är delaktigheten en central del i arbetsorganisatorisk förändring. 
Detta dilemma kan ses som ett av ledarskapets många paradoxer (enligt 
till exempel Sørensen (1992) i Svedberg (2003)).  
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 I denna avhandling har förändringsledarna av de radikala utvecklings-
projekten karaktäriserats som eldsjälar, i nästa avsnitt beskrivs de med 
hjälp av främst Philips (1988) avhandling, men också med hjälp av fyra 
andra studier.   
 

3.4.2 Eldsjälar –  som ledare av radikal förändring  

Som framgått har eldsjälen valts som studieobjekt. Intresset för att göra 
en djuplodande studie av förändringsledare kom utav, att författaren i sin 
licentiatavhandling (Palm, 2003) blivit uppmärksam på deras extrema 
engagemang och uthållighet för en uppgift mot strömmen.  
 Åke Philips (1988) är den svenske forskare som främst förknippas 
med studier av eldsjälar i industrin genom sin avhandling Eldsjälar: en 
studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete. Senare 
har eldsjälsbegreppet också behandlats i offentlig verksamhet (Lith, 
1993; Forsberg, 2003; Uggelberg, 1997 & 2004). Forsberg (2003) 
studerade lokalt utvecklingsarbete. Uggelberg med lång erfarenhet av 
personalutveckling och ledarskap, har i två böcker (1997 & 2004) av-
handlat eldsjälar och förebilder med koppling till lärande och utveckling 
på arbetsplatsen i samband med Stockholms läns landtings utmärkelse 
”Det gyllene äpplet”. Lith (1993) har skrivit om eldsjälar inom tunga 
kvinnoyrken. Här har en sammanställning av dessa studier gjorts i tabell-
form utifrån eldsjälens engagemang, roll i förändringsarbetet och dess 
arena.  
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Tabell 3.1 En sammanställning av studier om eldsjälen. 
 
Beskrivning 
 Studie 

Eldsjälens engagemang Eldsjälens roll i för-
ändringsarbetet 

Eldsjälens arena 

Philips, 
1988 
 

Uttrycker starkt personligt enga-
gemang i arbetet. 
Intresse för arbetets effekter och 
konsekvenser. 
Personlig påverkan, positiv eller 
negativ på kort eller lång sikt. 

Reell och betydande 
inverkan i arbetet. 
Andra ser dem som 
viktiga, drivande, be-
tydelsefulla eller infly-
telserika i arbetet. 

I utvecklingsarbeten för 
ökad delaktighet. 
I tillfälliga projekt eller 
försök. 

Lith, 1993  Entusiasm, envishet, uthållighet   
Uggelberg 
1997 & 
2004 
 

De engagerar sig för andra. 
Generösa, fantasifulla, lyssnande 
och reflekterande. Uthålliga med 
förmåga att övervinna hinder. 
Skapa energi omkring sig. 
Företagande är inte den starka 
drivkraften utan ”omtanke om ett 
samhälles överlevnad i ett breda-
re perspektiv”. 

Tålmodiga pedagoger 
och mentorer. 
”Lärare” eller ”träd-
gårdsmästare”. Enga-
gerar andra. 
 

Eldsjälarna upplever att 
de bedriver ett ideellt 
arbete. 
Eldsjälsarbetet har inte 
status bland de som 
tar beslut i organisatio-
nen eftersom det inte 
har tydliga ekonomiska 
mål. 

Forsberg, 
2003 

Alltid engagerad – beredd för 
utryckning. 
Handlingskraftig, påhittig, drivande 
och orädd. 
Förmåga att få med sig andra i 
förverkligande av idéer och visio-
ner. 
Symboliserar och förkroppsligar 
drivkrafterna i arbetet. 
Starkt personligt engagemang. 

Omsätter tanke till 
handling. 
Andra betraktar dem 
som eldsjälar. 

Ideellt och utförs vid 
sidan om deras vanliga 
arbetet. 
Berg & dalbaneresa 
(p.g.a. personliga skäl, 
miljö eller händelser). 
Främst kvinnor är eld-
själar i lokalt utveck-
lingsarbete för andra 
kvinnors skull. 

Palm, 
2003 

Erfarenhet och intresse i frågorna 
redan innan uppdraget i det spe-
cifika arbetet. 
Uthålliga och lojala idealister. 
Personlig drivkraft starkare än 
organisationens drivkraft. 
Personligt påverkade positiv eller 
negativ på kort- och/eller lång 
sikt. 
Engagerar sig för andra. 
Känslomässigt engagerad. 
 

Projektledare. 
Utveckla lösningar 
som grundar sig i det 
bästa för medarbe-
tarna. 
Andra kopplar ihop 
dem med projektet. 

Engagerade trots 
knappa resurser. 
Bristande stöd hos 
ledningen. 
Eldsjälen får skapa sig 
egen tid för föränd-
ringsarbetet. 
Arbetet är motströms. 
Liten möjlighet till eko-
nomisk mätbarhet. 
Arbetet är otydligt 
men målet är ändå 
utopiskt eller idealiskt. 

 
Gemensamt för dessa studier är att det finns ett starkt personligt enga-
gemang hos eldsjälen som tar sig olika uttryck, en gemensam nämnare är 
att man engagerar sig för andras skull och för en specifik idé, men kanske 
också av andra mer personliga skäl. Gemensamt är också att andra ser 
dem som drivande eller betydelsefulla i förändringsarbetet. Var eldsjälen 
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har sin arena uttrycks olika i de olika studierna. I Philips studie där för-
ändringsarbetet skedde inom industrin var det tydligt att eldsjälarna 
fanns i tillfälliga projekt eller försök. I både Uggelbergs (1997 & 2004) 
och Forsbergs (2003) studier beskrivs arenorna som ideella, det vill 
säga eldsjälsarbetet bedrevs utanför ordinarie arbetsuppgifter eller ar-
betstid. Studierna tyder på att många eldsjälar är ”amatörer” i utveck-
lingsarbete eftersom det sällan finns någon dokumenterad utbildning 
eller erfarenhet. Den befintliga kunskapen om eldsjälar är förutom Palm 
(2003) hämtad från lyckade förändringsprojekt, vilket torde gett eldsjä-
len en viss karaktär.   
 I följande avsnitt kommer eldsjälar beskrivas främst utifrån Philips 
(1988) avhandling. Philips eldsjälar rör sig i delvis samma typ av kon-
text som avhandlingens förändringsledare och två av utvecklingsprojek-
ten har samma typ av demokratiseringsmål.  
 Philips har sökt speciellt engagerade och för projekten betydelsefulla 
individer, som valdes ut efter följande kriterier: 
 

1. Personen skulle själv ge uttryck för starkt personligt engagemang i 
utvecklingsarbetets genomförande, intresse för dess effekter och 
konsekvenser. Engagemanget kunde ha visat sig under vår fallstudie 
och/eller i att han dokumenterat sina och andras erfarenheter från 
utvecklingsarbetet. Vid min sondering kunde han också ha uttryckt 
ett stort intresse för att tala vidare om sina erfarenheter och lärdo-
mar.  
2. Flera andra personer i företaget eller enheten, skulle utpeka per-
sonen som ’viktig’, ’drivande’, ’betydelsefull’, ’inflytelserik’ el dyl. 
Under fallstudien fick de personer som intervjuades en öppen fråga: 
’Vilka personer bedömer du som viktiga för utvecklingsarbetet?’. En 
majoritet skulle därvid ha nämnt personen i fråga. Han kunde också 
utpekas i dokument om utvecklingsarbetet.  

(Philips, 1988: sid 42) 
 
Vidare, med tanke på att Philips (1988) studie utgör en viktig utgångs-
punkt i denna avhandling skall några viktiga skillnader mellan Philips 
studie och denna beröras. En central skillnad är att de förändringspro-
jekt som Philips studerade betraktades som lyckade utifrån att de upp-
nått sina mål. Projekten på Industriföretaget och Verket är misslyckade i 
det att de inte nådde sina övergripande mål och sågs som misslyckade 
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av de själva och ledningen. Detta kan gör det problematiskt när man ska 
jämföra avhandlingens eldsjälar med tidigare studier, då befintlig karak-
täristik av eldsjälen delvis verkar hänga ihop med just att de har lyckats. 
Å andra sidan kan man se att denna studie kan komplettera tidigare stu-
diers karaktäristik av eldsjälen. Vad som är intressant att belysa är, att de 
är samma typ av arbetsorganisatoriska förändringar som har lyckats och 
misslyckats! Detta kan dels bero på att Philips valde projekt som just var 
lyckade, men det kan också vara så att när dessa projekt genomfördes 
blåste en demokratiseringsvind genom det industriella Sverige (Sand-
berg, 1982 och Bäckström, 1999) och många arbetsorganisatoriska för-
ändringsprojekt lyckades. En annan skillnad är att endast några av Phi-
lips eldsjälar var formella ledare. Här i avhandlingen är de starkt engage-
rade individerna också tillsatta som förändringsledare. 
 Philips definition av eldsjäl kan ses som en övergripande och bred be-
skrivning av en engagerad aktör, där aktören sedan kan ha olika strategi-
er och attityder för förändring och lärande. Ett exempel är att med Phi-
lips definition är en ”entreprenör” också en eldsjäl. Entreprenören tas 
upp här då ett par av eldsjälarna möjligen kan beskrivas som entrepre-
nör. Det finns dock en poäng i att söka skilja dem åt då drivkraften bak-
om deras engagemang verkar ha olika grunder, vilket i förlängningen le-
der till olika sätt och möjligheter att hantera motgångar.  
 En vanlig beskrivning är att entreprenören drivs av ekonomiska inci-
tament, affärsmässiga idéer och av yttre belöningar så som möjligheten 
att göra karriär (se exempelvis Lindgren & Packendorff, 2005). Författa-
rens bild av en eldsjäl är att hon istället drivs av en mer personlig ideo-
logi som att skapa den goda arbetsorganisationen och av inre belöningar 
som tillfredsställelsen som uppstår när man gjort något bra för någon 
annan. När entreprenören misslyckas med ett tänkt projekt eller idé ver-
kar steget inte så stort till nya. Motgången vänds till erfarenheter och 
kunskap. När däremot eldsjälen inte lyckas tycks den praktiska mot-
gången vara mycket mer knuten till den egna personen och det egna 
idealet, varför hon i större utsträckning riskerar att må dåligt en längre 
tid. En idé är att entreprenörens förmåga att gå vidare beror på deras 
grundläggande drivkraft, men också det stöd de får av ledningen. Entre-
prenören kan med sin affärsmässiga inriktning skapa ekonomiska mål 
vilket lättare kan attrahera ledningen och därmed också få mer stöd. 
Eldsjälen har med sin mer ideologiska drivkraft inte lika tydliga ekono-
miska mål att redovisa för ledningen och riskerar därmed att få mindre 
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stöd. Eldsjälen vill heller sällan ha hjälp från sin egen organisation, troli-
gen för att bevara friheten och få fortsätta med sina ambitioner – med 
bristande stöd som pris? Uggelberg (2004) menar också, att det arbete 
som eldsjälen bedriver inte har så hög status bland de som tar beslut i 
organisationen eftersom det inte har tydliga ekonomiska drivkrafter.  
 Gawell (2007) har förnyat entreprenörskapsforskningen genom sin 
studie av så kallat socialt entreprenörskap i organisationen/rörelsen At-
tac Sverige. Socialt entreprenörskap rör sig inom sociala företag och i 
icke-vinstdrivande företag enligt Gawell (2007). Det som skiljer socialt 
entreprenörskap från ekonomiskt inriktat entreprenörskap är att enga-
gemanget är socialt och att det är sociala syften som är de främsta driv-
krafterna (Palmås, 2003). Hur kan den sociala entreprenören jämföras 
med eldsjälen? 
 Enligt Gawell (2007), men också Palmås (2003) i en populärbok, är 
socialt entreprenörskap en speciell fåra av entreprenörskapet och den 
har studerats främst inom sociala eller icke-vinstdrivande företag. Den 
sociala entreprenören med sitt sociala engagemang står närmre eldsjälen 
än den klassiska bilden av en entreprenör. Förändringsledarna som stu-
deras här skulle således kunna kallas sociala intraprenörer, det vill säga 
inomorganisatoriska sociala entreprenörer, men i ett vinstdrivande och 
konkurrensutsatt sammanhang. Eldsjälsbegreppet är ett populäruttryck 
och har inte fått fäste inom företagsekonomisk forskning, men det speg-
lar ett socialt fenomen som är viktigt att studera ur bland annat perspek-
tivet regenerativ utveckling av mänskliga resurser. En anledning varför 
det sociala entreprenörskapet inte är så vanligt i Sverige enligt Palmås 
(2003) är bland annat att det finns brister i omvärldens förståelse och 
erkännande av socialt företagande. Kanske kan man överföra detta till 
avhandlingens studieobjekt, det vill säga de socialt engagerade föränd-
ringsledarna befinner sig i företagsekonomiska kulturer där förståelsen 
eller intresset för socialt engagemang är lågt, vilket i sig utgör ett hinder 
för framgång. Skillnaden mellan att vara ha vara en ekonomiskt engage-
rad eller socialt engagerad entreprenör kanske inte alltid är svartvit och 
kanske bäst beskrivs i två axlar.   
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Figur 3.4 En aktörs engagemang – ekonomiskt och/eller socialt, med exemplena 
”entreprenör” enligt den klassiska definitionen, ”eldsjäl”, ”missionär” och ”psyko-
pat”.  
 
 
Det sociala engagemanget skulle också kunna vara negativt, det vill säga 
man kan ”gå över lik” för att få sin vilja igenom, exempel på en sådan 
aktör är ”psykopaten”. En annan aktör än eldsjälen som också drivs av 
ett socialt engagemang är ”missionären” – hon ”åker land och rike runt” 
för att sprida sin lära.  
 Hur ska begreppen eldsjäl, entreprenör och social entreprenör be-
handlas här? En entreprenör är en eldsjäl i och med dess starka engage-
mang. I ett regenerativt perspektiv är det dock viktigt att betona, att eld-
själen har kvalifikationer och resurser som skiljer sig från andra typer av 
entreprenörer. Social entreprenör har större likheter med eldsjälsbegrep-
pet än den klassiska beskrivningen av entreprenören i och med sitt soci-
ala engagemang.  
 Eldsjälen har många gånger ett unikt inneboende engagemang som 
kan liknas vid att vara frälst. Stjernberg och Philips (1993) försvarar an-
vändandet av eldsjälsbegreppet på ett bokstavligt sätt och författaren 
kan inte annat än hålla med. De menar att begreppet eldsjäl är försvar-
bart ut två perspektiv, dels att individerna som kallas för eldsjälar drivs 
av ”en brinnande entusiasm” och dels av att de också riskerar att bränna 
ut sig i sin strävan att lyckas genomföra det de starkt tror på. Vanligt fö-
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rekommande engelska uttryck som ”champion”, ”change agent” eller 
”innovator” fångar inte den viktiga drivkraft som dessa personer bärs av. 
Det är dock problematiskt att det inte finns ett engelskt uttryck som 
motsvarar det svenska, ”souls of fire” är Stjernbergs och Philips (1993) 
försök till översättning, vilket också används i avhandlingens engelska 
sammanfattningen.  
 

3.4.3 Att vara chef för förändringsledare – att chefa 
och leda 

Förändringsledarna för de radikala projekten har i sin tur chefer, både i 
det dagliga ordinarie arbetet och som övergripande ansvariga för projek-
ten de driver. Här beskrivs deras ansvar och uppgift gentemot föränd-
ringsledarna, men framförallt vad de har för betydelse för deras hälsa i 
arbetet.  
 Som tidigare nämnts har förändringsledarnas chefer sin maktbas i sin 
befattning som chef. Utifrån Kotters (1990) idéer bör cheferna för för-
ändringsledarna bland annat planera arbetet för förändringsledarna (inte 
bara förändringsarbetet utan allt arbete), allokera resurser till projektet 
(se till att förändringsledarna får tid att arbeta med projektet) samt orga-
nisera förändringsledarens arbete genom att tillsammans sätta upp pla-
ner och mål för vart hon ska nå. I chefskapet finns ytterligare något som 
är speciellt, nämligen ansvar. Chefen har i och med sin uppgift och roll 
som just chef ett specifikt ansvar gentemot sina anställda (Bovens, 
1998), bland annat att ge legitimitet och symboliskt stöd. En formell 
förändringsledare har sällan ett formellt ansvar för underställd personal.  
 Som redan nämnts är chefskapet sällan separerat från ledarskapet, 
utan en och samma person agerar ofta både chef och ledare. En ledare 
är däremot inte alltid chef (se exempelvis Senior & Fleming, 2006; Ho-
well & Costley, 2006). Förutom att cheferna ska utöva effektivt 
chefskap behöver de även utföra ett effektivt ledarskap. Howell och 
Costley har utifrån flera modeller och teorier om ledarskap sammanställt 
tre övergripande faktorer som påverkar ledarens effektivitet. Den första 
faktorn är de anställdas karaktär: förmågor och färdigheter, attityder och 
värderingar samt behov och motivation. Den andra faktorn är situatio-
nens karaktär: uppgiften, gruppen och organisationen. Den tredje är le-
darens karaktär: beteenden, förmåga och färdigheter samt attityder och 
värderingar. Ett effektivt ledarskap ska leda till att varje individ till ex-
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empel ska arbeta effektivare, få bättre självförtroende eller bli bättre på 
beslutsfattande. Men hur påverkar egentligen ledaren de underställdas 
hälsa? Den frågan ställer sig Nyberg, Bernin och Theorell (2005) i sin 
studie The impact of leadership on the health of subordinates. 
 Först och främst konstaterar Nyberg, Bernin och Theorell att de stu-
dier som gjorts på hur ledaren påverkar den underställda främst är ur 
perspektivet arbetstillfredsställelse och hur denna i sin tur påverkar ef-
fektiviteten, alltså inte hur hälsan påverkas. De studier som behandlar 
hälsa handlar oftast om ledarskapets påverkan på stress och utbrändhet, 
vilka i regel bygger på teorier kring uppgifts- och relationsorienterat lik-
som transformativt respektive transaktionellt ledarskap. Den mest eta-
blerade modellen för uppgifts- och relationsorienterat ledarskap är Her-
seys och Blanchards (1982) som förekommer i de flesta läroböcker om 
ledarskap (se exempelvis Maltén 1998; Svedberg 2003; Bolman & 
Deal, 2003; Howell & Costley, 2006). Modellen bygger på att ledaren 
skall anpassa sin ledarstil efter de anställdas förmåga och vilja till arbe-
tet, det vill säga kompetens för att genomföra en specifik uppgift. Ju hög-
re kompetens och vilja de anställda har till uppgiften desto mer kan le-
daren delegera och låta individen vara självgående. Idéerna kring trans-
formativt och transaktionellt ledarskap kommer ursprungligen från Burns 
på slutet av 1970-talet och senare utvecklat av Bass på mitten av 
1980-talet (Bass, 1990). Enligt Bass handlar transformativt ledarskap 
kortfattat om att skapa och kommunicera visioner, mobilisera engage-
mang, inspirera och skapa beständiga förändringar. Transaktionellt le-
darskap handlar om att planera, organisera, länka samman arbetsresultat 
och belöning, se till att behövda resurser finns och se till att organisa-
tionens mål nås. Transformativt och transaktionellt ledarskap kan liknas 
med uppdelningen av relations- och uppgiftsorienterat ledarskap.  
 Huruvida ledarskapet påverkar de underställdas hälsa mätt i stress 
och utbrändhet varierar mellan olika studier (Nyberg, Bernin & Theorell, 
2005). Författarna gör följande summering av hur en ledare ska agera 
med hänsyn till de underställdas hälsa (sid 30. författarens översätt-
ning): 
 

• visa hänsyn och bry sig om sina underställda (vilket skulle kunna 
liknas vid emotionellt stöd, House (1981)) 

• initiera struktur vid behov – speciellt i stressfulla situationer 
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• tillåta underställda att kontrollera sin arbetssituation, medge del-
aktighet och autonomi 

• inspirera de anställda att se en högre mening i arbetet 
• erbjuda intellektuell stimulans 
• vara karismatisk 

 
Ytterligare studier av friskfaktorer har gjorts i antologin Friskfaktorer i 
arbetslivet (2003). Där skriver flera av författarna att gott ledarskap är 
en friskfaktor! Trollestad (2003b) skriver att i de verksamheter han har 
stött på, där medarbetarna mår bra och verksamheten fungerar bra, har 
ledarskapet känts starkt och tydligt, samtidigt som ledarna gett intryck 
av ödmjukhet inför både medarbetaren och uppgiften. Eriksson (2003) 
skriver att en bra chef är rättvis och empatisk, ger feedback, är delaktig, 
ser och lyssnas samt är flexibel och effektiv. En sådan chef ansågs också 
vara en friskfaktor. Söderlund (2003) skriver också att ledarskapet kan 
vara en friskfaktor om ledaren till exempel är lyhörd, har förståelse för 
medarbetarens situation, ger positiv feedback men också tydliga riktlin-
jer.  
 Nyberg, Bernin och Theorell (2005) gör också en summering av hur 
en ledare påverkar de underställdas hälsa och arbetstillfredsställelse ne-
gativt genom att (sid 30. författarens översättning): 
 

• inte visa hänsyn eller inte bry sig  
• initiera struktur utan hänsyn till de anställda, eller beröva dem 

möjligheterna att vara delaktiga, autonoma och ha egenkontroll 
• inte svara upp mot de anställda eller inte intressera sig för deras 

ansträngningar  
 
Hur ledarskapet och chefskapet sett ut i praktiken i avhandlingens tre 
fallstudier kommer att redovisas i kapitel 5 och 6 och tas därefter upp i 
diskussionskapitel 7.  
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Metod   4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detta kapitel beskrivs de metodval som gjorts. Sekundäranalyser av 
fallstudier ligger till grund för avhandlingen. Inledningsvis beskrivs 
hur befintlig empiri kom att studeras med andra glasögon. Därefter 
handlar ett avsnitt om hur författaren har valt att studera och pre-
sentera eldsjälarna. Det tredje avsnittet beskriver översiktligt av-

handlingens genomförande. Därefter diskuteras styrkor och svagheter 
med fallstudier som forskningsdesign. I därpå tre följande avsnitt be-
skrivs varje fallstudie var för sig, vilka metoder som använts och hur da-
tan analyserats i ett första skede. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om författarens uppgift och kompetens som forskare. 

 
4.1 Nya glasögon 
Redan i författarens licentiatavhandling Revolutionen som kom av sig 
sågs förändringsledarna i MBO-projektet på Industriföretaget som eld-
själar. Efter att ha medverkat i forsknings- och utvecklingsprojektet på 
Verket tyckte författaren finna ytterligare två eldsjälar och nyfikenheten 
kring dessa starkt engagerade individer växte. Vad driver dem? Vad får 
de för stöd i organisationen? Är det negativt för karriären att delta i ett 
radikalt arbetsorganisatoriskt projekt och inte nå målen? Kan vi lära oss 
något om regenerativ utveckling av mänskliga resurser genom att stude-
ra extremt engagerade individer? För att svara på den typen av frågor har 
i denna avhandlingen redan insamlad empiri analyserats på nytt.  
 I den sekundära analysen var den teoretiska utgångspunkten hållbara 
arbetssystem och  regenerativ utveckling av mänskliga resurser vilket 
genererat frågor om eldsjälar, engagemang, motivation, gränslöst arbete,  

I 
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samt chef- och ledarskap. Efter att ha skrivit stora delar av avhandlings-
manuset kom författaren i kontakt med projektet på Serviceföretaget och 
dess förändringsledare, vilka bröt mot de mönster som framhölls på In-
dustriföretaget och Verket. Det skulle därmed utgöra en värdefull kon-
trast genom sin karaktär av ”normalprojekt”. 

 
4.2 Att studera och presentera eldsjälen i sin arena 
Genom att fem eldsjälar har studerats har avhandlingen ett aktörsper-
spektiv, men också en systemsyn för att både förstå eldsjälen i sin arena 
och för att förstå regenerativt arbete. Det är därför viktigt att beskriva 
hur dessa personer har studerats och hur författaren valt att presentera 
dem i en systemkontext.  
 De fem aktörerna – eldsjälarna studerades mot bakgrund av de projekt 
de lett. Kontext ses ha en viktig roll för att förstå engagemangets utveck-
ling samt hur fram- och motgångar påverkar förändringsledaren – ett sy-
stemiskt perspektiv. En annan bidragande orsak till att presentera eldsjä-
larna genom projekten är, att det var projekten som stod i fokus i de pri-
mära fallstudierna av de två radikala projekten på Industriföretaget och 
Verket och att författaren därmed har en djup kunskap om projekten. 
Detta innebär att projektprocesserna får stor plats i empirikapitlet och 
att beskrivningen av eldsjälarna i ett första skede ligger inbäddad i 
projektbeskrivningarna. Författaren söker sedan beskriva varje enskild 
förändringsledare i slutet av varje fallbeskrivning för att senare jämföra 
dem i ett enskilt kapitel.  
 Tanken är att texten ska ge vad Alvesson och Deetz (2000) kallar för 
en ”samtalsmässig förståelse” för att fånga läsaren. Citat används för att 
tydliggöra eldsjälarnas engagemang och händelser i förändringsarbetet. 
Citaten presenteras utan språkliga korrigeringar, då de på ett sådant sätt 
tydligare beskriver individens upplevelser. Exempelvis, de gånger föränd-
ringsledarna talar om personliga känslor tenderar språket att bli mer 
osäkert, vilket jag tycker ger beskrivningen ytterligare kraft. Språkbruket 
hos intervjupersonerna är dessutom intressant, speciellt användandet av 
liknelser som kan ge ytterligare dimensioner till förståelsen kring en viss 
händelse eller upplevelse.   
 De ursprungliga fallstudierna på Industriföretaget och Verket kom-
pletterades senare med intervjuer med förändringsledarna för att få deras 
känsla och upplevelse av projektarbetet. Inför intervjuerna förklarades att 
fokus i avhandlingsarbetet skulle vara på extremt engagerade individer, 
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det vill säga eldsjälar, för att bidra med kunskap kring regenerativt arbe-
te. Det var ingen av förändringsledarna som avböjde att medverka eller 
ifrågasatte att de skulle varit eldsjälar i projekten, utan höll snarare med 
om den karaktäristiken. Senare ombads de att skriftligen kortfattat be-
skriva sin professionella karriär fram till projektet, fyra av fem svarade. 
Syftet var att förstå hur deras engagemang för dessa projekt föll in i deras 
professionella utveckling.  
 Samtliga personer intervjuades mer än ett år efter projektet avslutats. 
Philips (1988) menar att det kan vara en fördel att studera aktörer sena-
re, efter att förändringsarbetet avslutats. Det kan då vara lättare att vara 
öppen kring det som hänt och det egna agerandet samt att ”lärandet” 
borde bli bättre artikulerat då de kunna pröva sina erfarenheter i andra 
sammanhang och haft tid för reflektion ”sedan röken lagt sig”. Utifrån 
det antagandet sökte författaren här vinkla intervjuerna ur ett lärande 
perspektiv, det vill säga undersöka vad eldsjälarna lärt sig genom sina 
projekt, istället för att fokusera på vad som gick snett.  
 En annan metodansats som skulle kunnat ha använts för att studera 
eldsjälarna är kritiska händelser, vilken först utvecklades av Flanagan 
(1954). Metoden har några speciella fördelar inom arbetsvetenskaplig 
forskning, bland annat kan den fånga både möjligheter och risker (Chell, 
1998; Kaulio, 2007). Här hade den exempelvis varit en bra metod för 
att studera vad som påverkar engagemanget i positiv respektive negativ 
riktning. 

 
4.3 Genomförande  
Förutom det övergripande syftet att bidra med förståelse kring 
engagemangets betydelse för regenerativ utveckling av mänskliga 
resurser har tre forskningsfrågor formulerats (se avsnitt 2.3 Frågeställ-
ning). Forskningsfrågorna ska hjälpa till att svara upp mot syftet. Utifrån 
frågorna har förändringsledare valts som primärt studieobjekt. För att 
förstå förändringsledarnas utsagor och situation, men också förutsätt-
ningar för ett regenerativt arbete krävs att projekten de agerar inom stu-
deras och beskrivs. Då projekten inte befinner sig i ett vakuum tas också 
hänsyn till dess närmsta kontext, det vill säga företagen och Verket samt 
i viss mån även det omgivande samhället. Man skulle också kunna säga 
att förändringarna utgör kontexten, då både förändringsledarna och pro-
jekten studerats som förlopp snarare än statiska fall. Varje fallstudie be-
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står således av förändringsledare, projekt, företag/verk och i viss mån 
samhället.  
 
 

 
Figur 4.1 Studieobjekt. 
 
 
 
Fem personer har studeras i analysenheten förändringsledare och tre 
projekt i analysenheten projekt, vilka fanns i tre olika kontexter. Föränd-
ringsledarna är de formella projektledarna för de tre projekten. I prakti-
ken fanns det sex projektledare, men en bedömdes bättre utgöra en del 
av kontexten istället för ett primärt studieobjekt. Projektledaren (vid In-
dustriföretaget) var nämligen ledare endast under en kortare tid, dessut-
om mindes han lite av projektet redan vid intervjun 2000.  
 Eftersom förändringsledarna är så intimt sammanvävda med sina re-
spektive projekt beskrivs avhandlingen bygga på tre fallstudier och fem 
studieobjekt.   
 Projekten har genomförts inom tre olika verksamhetsformer och olika 
branscher, de benämns därför som ”Industriföretaget”, ”Verket” och 
”Serviceföretaget”. 
 

4.3.1 Tre metodansatser 
Återigen är det viktigt att påpeka att avhandlingen dels bygger på se-
kundäranalys av två fallstudier och en förstahandsanalys av ytterligare 
en fallstudie. För det första skulle helt nya studieobjekt kunnat väljas, 
men då författaren redan identifierat individer som ansågs kunna bidra 
med kunskap kring engagemangets betydelse var det ”enkelt” och en 
tidsmässig besparing att fortsätta studera dem. Detta har dock lett till 
att författaren måste hantera en bred metodansats med olika grad av 
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Projekt 
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En fallstudie 
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deltagande forskning, deltagande observation, intervention och intervju-
er i efterhand, vilket bör diskuteras.  
 Metodansats har valts utifrån respektive studie. I premissen på Indu-
striföretaget ingick att projektet skulle studeras av forskare. Det primära 
syftet med studien var att bidra med kunskap kring förändringsprocessen 
och forskarna ansåg att det var lämpligt att ha en deltagande observa-
törsroll. Det innebar att ägandeskapet av projektet fortfarande låg hos 
projektledarna och företaget, samtidigt som författaren hade möjlighet 
att observera, ställa frågor kring arbetet i förändringsprojektet, men ock-
så genomföra punktinsatser såsom workshops.  
 På Verket hade forskargruppen fått erbjudandet att vara delaktig i ett 
forsknings och utvecklingsprojekt, också med syftet att bidra med kun-
skap kring arbetsorganisatorisk utveckling. Forskarna presenterade en 
metod för hur detta arbete kunde gå till, som accepterades av Verket. Då 
kunskapen om metoden fanns hos forskarna innebar det att de styrde 
arbetet i större utsträckning än på Industriföretaget och blev därför del-
aktiga i en högre grad. Författaren anställdes när projektet redan pågått 
en tid, varför en del av empirin är andrahandsinformation genom inter-
vjuer och samtal med forskare, projektledare och representanter från 
Verkets ledningsgrupp.     
 Författaren fick kontakt med förändringsledaren och Sparprojektet på 
Serviceföretaget först när det var avslutat. Då arbetet med avhandlingen 
var långt skridet var det rimligt att enbart intervjua två personer från 
projektgruppen, projektledaren och en projektgruppsmedlem. Trots att 
empirin från den tredje fallstudien endast skulle bygga på två intervjuer i 
efterhand till skillnad från två långitudinella studier gjordes alltså be-
dömningen att förändringsledaren kunde komplettera de andra fyra stu-
dieobjekten, speciellt då andra mönster sköntes. Detta innebär dock att 
analysen kring förändringsledaren och dennes projektet på Serviceföre-
taget inte är lika väl underbyggd som i de två långitudinella fallen.  
 På grund av tre olika ansatser har forskaren påverkat förändringspro-
cesserna i olika grad. Författaren har sökt hantera detta genom att så 
tydligt som möjligt beskriva forskningsprocessen och hur förändringsle-
darna och projekten kan ha påverkats av forskaren och i vissa fall hennes 
forskarkollegor.  
 Den grundläggande strategin för beskrivning och analys av insamlat 
material har alltså varit att beskriva fallen väl. Förutom den strategin har 
det varit naturligt att jämföra de tre fallen i korsanalyser av händelser 



 

74                                                                                           Kristina Palm 

eller förutsättningar, här som tabeller som Yin (2003) kallar för ordta-
beller. Detta har gjorts för förändringsledarna (se avsnitt 6. Fem eldsjä-
lar). Korsanalysen kan ge sken av att fallen är parallellt insamlade och 
likvärdiga i metodansats, vilket inte är meningen, men det är ett hanter-
bart sätt för jämförande. Den slutgiltiga analysen av empirin görs sedan i 
diskussionskapitlet, där den analyseras utifrån såväl teori från kapitel 2 
och 3, som för avhandlingen ny teori.  
 

4.3.2 Flera insamlingsperioder 

Här används forskningsdesignen multipla fallstudier med tre fall, en de-
sign som har möjligheten att visa på likheter och olikheter, men samti-
digt utgöra en hanterlig (om än svårhanterlig) mängd data. En multipel 
fallstudie bör enligt Maylor och Blackmon (2005) bestå av två till åtta 
fall och enligt Eisenhardt (1989) fyra till tio. Eisenhardts rekommenda-
tioner av fyra till åtta fall har fått starkt genomslag bland fallstudiefors-
kare, men kritiseras av Dyer och Wilkins (1991), då de menar att tiden 
att spendera på varje fall blir mindre och fallen behandlas därmed ytliga-
re. Fördelen med flera fall än två är enligt Maylor och Blackmon (2005) 
att man å andra sidan kan finna fler likheter och unikheter och ur dessa 
finna mönster ur vilka man kan bygga ny teori.  
 Materialet i avhandlingens tre fallstudier har samlats in under flera 
olika tidsperioder och med olika syften. De är således inte parallella 
utan sekventiella, vilket både har fördelar och nackdelar. Fördelen är att 
åtminstone två av dem har studerats djupt. Nackdelen är de just haft oli-
ka frågeställningar och att grundmaterialet har blivit mycket omfattande 
och därmed svårare att hantera. Fördelarna överväger dock nackdelarna. 
Det empiriska material som presenteras här i avhandlingen kommer från 
samtliga datainsamlingsperioder.  
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Tabell 4.1 Tre insamlingsperioder. 
 

 Industriföretaget Verket Serviceföretaget Tidigare publikationer 
Insamling1 
1998-2000 

X   Palm (2003) 
Palm (2000) 

Insamling 2 
2004 

 X  Bjerlöv, Docherty och Palm 
(2005); Bjerlöv och Palm (2004) 

Insamling 3 
2005 

X X   

Insamling 4 
2007 

  X  

 
 
Vid de första två insamlingsperioderna var syftena andra än i denna stu-
die, vilket redan nämnts. Under perioden 1998-2000 samlades data in 
som resulterade i en licentiatavhandling (Palm, 2003) och under 2004 
samlades data in i ett aktionsforskningsprojekt som resulterade i två 
IMIT7-rapporter (Bjerlöv & Palm, 2004; Bjerlöv, Docherty & Palm, 
2005). Dessa två fallstudier valdes sedan som empirisk grund utifrån 
det nya forskningssyftet och bedömdes leda till jämförbara resultat, vil-
ket Yin (2003) kallar för ”literal replication”. En tredje insamlingsperiod 
ägde rum under september 2005 och var en uppföljning av de tidigare 
studerade projekten. Den fjärde insamlingsperioden ägde rum 2007, då 
två personer från Sparprojektet på Serviceföretaget intervjuades. 
 Under de olika insamlingsperioderna har antalet medverkande forska-
re varierat. Den första fallstudien som ledde till en licentiatavhandling 
deltog förutom författaren hennes handledare samt en doktorandkollega, 
främst i arbetet som rörde det övergripande projektet på koncernnivå. I 
den andra fallstudien deltog författaren som forskningsassistent med två 
forskare från Arbetslivsinstitutet som var projektledare. Den övriga in-
samlingen svarade författaren själv för. Det är värdefullt att vara ”ute på 
fältet” tillsammans med andra forskare för en mer varierad och komplett 
bild av ofta komplexa och dramatiska skeenden i ”skarpa” projekt.   
 All datainsamling har skett utan att ha föregåtts av en diskussion om 
eventuell anonymisering. Detta kan ha lett till att intervjupersonerna 
valt att inte berätta vissa saker, då man till exempel vill vara lojal mot 
sin organisation. Andra kan ha tagit tillfället i akt att använda forskaren 
för att få fram sina åsikter och kanske överdriva dem. Att redan vid in-
tervjutillfället säga att materialet kommer att användas konfidentiellt kan 
                                                
7 IMIT– Institute for Managagement of Innovation and Technology - är en forskningsstiftelse. 
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ge viss trygghet (Alvesson & Deetz, 2000) och hade varit en möjlig väg 
att gå för att ytterligare säkerställa kvaliteten i intervjuerna.   
 

4.3.3 Att skriva fallstudier  

Avhandlingen har följande struktur, problemområde följs av perspektiv- 
och teoribakgrund, forskningsfrågor, metod, empiri, diskussion och slut-
satser. Detta är enligt Yin (2003) en lämplig struktur för en avhandling 
som behandlar fallstudier. Författaren har här haft en fördel av att kunna 
hämta text kring två av fallstudierna ur redan tidigare publicerat materi-
al. Formatet har sedan gjorts om så att de för läsaren blir enkla att följa 
och jämföra. Efter att de tre behandlats var för sig i tiden linjära berättel-
ser ägnas två avsnitt åt att jämföra dem med varandra. 
 Denna avhandling har alltså skrivits med nya glasögon av redan tidi-
gare insamlad empiri, vilket bland annat har lett till att projekten be-
skrivs på olika nivåer. Beskrivningen av projektet på Industriföretaget 
innehåller inte lika många specifika händelser och känslor som projektet 
på Verket. Detta beror dels på fokus i ursprungsstudierna, men också på 
att projektet på Industriföretaget studerades redan 1998-2000 och så-
väl forskarens som förändringsledarnas minnen därmed till viss del svi-
kit.  
 Serviceföretaget har valt att få vara anonymt, anledningen var att man 
inte ville riskera att försvåra kommande organisationsförändringar. För 
att man inte ska kunna ”lista ut” vilket företag som studerats nämns inte 
dess bransch, dessutom har ett antal uppgifter kring företaget förvans-
kats. Kravet om anonymitet ledde till beslutet att inte heller nämna öv-
riga två verksamheter vid namn, för att göra texten mer homogen. Där-
emot har ingen ytterligare anonymisering gjorts av dessa. Det man förlo-
rar vid anonymisering är en djupare förståelse hos läsarna för verksamhe-
ten och att texten kan upplevas som ”tråkigare”. Det man däremot kan 
vinna är att läsaren inte är lika färgad av egna föreställningar om verk-
samheten.  
 I texten finns det tre olika typer av empiriska citat vilka särskiljs på 
följande sätt. Citat från projekttexter benämns exempelvis som ”projekt-
direktiv”. Citaten från reflektionstexter benämns ”ur [person] reflektions-
text” och citat från intervjuer benämns ”person, år”. 
 Citaten från intervjuerna är direkta citat, vilket innebär att de också 
innehåller ursprungliga språkliga felaktigheter.  
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4.4 Fallstudier 
Avhandlingen bygger på fallstudier, en forskningsdesign som lämpar sig 
för att bygga vidare på befintliga teorier (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003; 
Maylor & Blackmon, 2005), här föreställningen om regenerativt arbete. 
Termen fallstudie avser både forskningsdesign och forskningsstrategi 
och är alltså inte en enskild metod, utan en samling metoder (Eisen-
hardt, 1989; Yin, 2003; Maylor & Blackmon, 2005). Fallstudien an-
vänds här för att undersöka och förklara socialpsykologiska fenomen. 
 Fallstudien har enligt Merriam (1994) och Maylor och Blackmon 
(2005) en unik styrka i dess förmåga att hantera många olika typer av 
empiriska material, vilket gör att forskaren kommer nära komplexiteten 
hos det som ska studeras. I denna studie utgörs forskningsdesignen av 
intervjuer och sekundäranalys av intervjuer, deltagande i olika typer av 
företagsmöten, seminarier och utvecklingskonferenser, formella och in-
formella samtal med de anställda (och forskare) samt studier av före-
tagsdokumentation. Styrkan med olika metoder är, att forskaren ges möj-
ligheten att studera samma frågeställning ur olika perspektiv, men också 
få olika typer av information. Därmed ges möjligheten till djupare insikt 
och förståelse för de frågeställningar som är aktuella. Varje enskild me-
tod har använts i syfte att svara på forskningsfrågor eller hjälpa till att 
föra projektarbetet i respektive verksamhet framåt. Alla enskilda metoder 
har styrkor och svagheter och dessa behandlas vidare i avsnitt 4.5 Data-
insamling Industriföretaget, avsnitt 4.6 Datainsamling Verket och av-
snitt 4.7 Datainsamling Serviceföretaget.  
 Som alla forskningsstrategier har fallstudien förutom styrkor även 
svagheter. Några svagheter behövde här hanteras. För att göra texten 
gripbar är begränsning av materialet nödvändigt (Merriam, 1994) vilket 
medför svåra avvägningar, till exempel vad är viktigt och inte viktigt att 
presentera? Guba och Lincoln (1981) menar, enligt Merriam (1994), 
att det kan vara lätt att överförenkla eller överdriva enskilda faktorer i 
redogörelsen av en fallstudie och att läsaren kan förvillas att tro att fall-
studien utgör bilden av helheten, då den egentligen endast utgör en li-
ten, men förhoppningsvis viktig del. En annan viktig aspekt att ta hänsyn 
till är forskaren själv, som utgör kärnan i fallstudien och är länken mellan 
fallet och läsaren (Merriam, 1994). Ett sätt att hantera detta är att be-
skriva forskarens roll så att läsaren själv kan förstå valen av metod, eller 
varför vissa frågor är ställda och inte andra. Fallstudier leder normalt till 
en stor mängd data. Här är mängden data stor med tanke på att empiri 
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också samlats in för att svara på andra forskningsfrågor än de som ställs 
här i avhandlingen. Det blir därför extra viktigt att avgöra vad som är 
fallstudiens sociala enheter (här studieobjekt), det vill säga vad det är 
som står i fokus och vad som är dess kontext (Maylor & Blackmon, 
2005), vilket presenterats i avsnitt 4.3 Genomförande.  
 

4.4.1 Generaliserbarhet  

Är det möjligt att dra generella slutsatser av fallstudier? Enligt både Ei-
senhardt (1989) och Yin (2003) är ett av syftena att bygga teori eller 
åtminstone påbörja en teoribyggnad, vari generaliserbarheten ligger. 
Denna typ av generalisering kallar Yin för analytisk generalisering och 
kan sägas vara motsatsen till statistisk. Det finns problem med att bygga 
teori från fallstudier. Risken är att man söker bygga teorier som ska in-
begripa allt, på grund av det omfattande empiriska material som ligger 
till grund (Eisenhardt, 1989). Här görs alltså en analytisk generalisering 
med syfte att bygga vidare på föreställningarna kring regenerativ utveck-
ling av mänskliga resurser. Payne och Williams (2005) med sin bas i 
sociologin gör en viktig poäng av att det är forskaren som ska redogöra 
för generaliserbarheten och inte överlämna det till läsaren. De menar att 
det är vanligt att man stödjer sig på en ”thick description” och låter läsa-
ren bedöma om resultaten är generaliserbara. Payne och Williams före-
slår istället att man ska göra en moderat generalisering (moderatum ge-
neralization), vilket dels innebär att omfattningen av det som hävdas är 
måttlig, till exempel att man inte hävdar att resultaten är hållbara för 
lång framtid eller i olika kulturer. Dels innebär det att man är öppen för 
förändringar, det vill säga att vidare forskning antingen kan leda till stöd-
jande eller förkastande, alltså att resultaten inte är axiomatiska. I denna 
avhandling är resultaten moderata i det att de diskuteras ur dagens syn 
på arbete. 
 

4.4.2 Bedömning av forskningsdesignens kvalitet  
För bedömningen av kvaliteten på forskningsdesignen som här använts 
föreslår Yin (2003) validering av forskningsupplägg, extern validering 
och genomgång av studiens reliabilitet. Det första handlar om att testa 
att korrekta metoder använts för att svara på de specifika frågorna. Här 
är detta gjort genom att olika metoder använts för att studera samma sak 
i originalstudierna och att nyckelinformatörer också fått återkoppling på 



!"# $%&'()*( "+,(,"-(+,"#                                                     79  

sina intervjuer. Observationen har i två av fallstudierna gjorts i realtid, 
vilket ökar validiteten i sig, då skeenden både har observerats och berät-
tats i intervjuer. Eftersom det tredje fallet är studerat i efterhand, är dess 
validitet svagare än i övriga två. Slutligen har arbetet granskats och kriti-
serats löpande av forskarkollegor och i seminarier. Extern validering 
handlar om att bedöma om resultaten av en studie går att generalisera 
till andra studier, vilket här har gjorts genom att samma teoretiska analys 
har gjorts av samtliga fall. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver det-
samma som en upprepad process av pendling mellan teori och empiri. 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning som undersökningen kan upp-
repas och är problematisk i samhällsvetenskaplig forskning, då männi-
skors beteenden inte är konstanta och situationer och människor är uni-
ka (Merriam, 1994). Yin (2003) menar dock att det med fallstudier inte 
handlar om att genomföra en exakt likadan studie av ett annat fall, utan 
om att andra forskare skulle komma till samma resultat och slutsatser av 
samma fall. Författaren menar dock att även det kan vara svårt, då fors-
karen också bär på unika erfarenheter och kunskaper och att andra med 
sina erfarenheter och kunskaper troligen skulle kunna ställa andra frågor 
och därmed dra andra slutsatser. För att det ändå ska vara möjligt för 
andra att dra samma slutsatser är det viktigt att dokumentera arbetet 
med datainsamlingen. Det har här gjorts genom att beskriva genomfö-
randet på en övergripande nivå och varje enskild metod separat liksom 
forskarens roll i respektive fall, se vidare i avsnitt 4.6 Datainsamling In-
dustriföretaget, avsnitt 4.7 Datainsamling Verket och avsnitt 4.8 Data-
insamling Serviceföretaget.  
 
4.5 Min uppgift och kompetens som forskare 
Eftersom insamling av empiri gjorts sekventiellt och med olika syften har 
både uppgiften och kompetensen hos mig som forskare varierat i de oli-
ka fallstudierna och i de olika insamlingsperioderna. Till exempel tycker 
jag att jag blivit skickligare att såväl förbereda intervjuer som genomföra 
dem, både med hjälp av ökad erfarenhet, men också med hjälp av ökade 
insikter inom mitt forskningsområde.    
 På Industriföretaget agerade jag vid första studietillfället deltagande 
observatör och samtalspartner. Beroende på projektets olika faser till-
bringade jag varierande tid på företaget. Den mest intensiva tiden var 
mellan oktober 1998 och februari 1999, under projektets faktiska in-
ledningsfas. Under övrig tid deltog jag i möten med projektgruppen, styr-
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gruppen och MBOs olika arbetsgrupper (projektet startade 1996, men 
fallstudien påbörjades i augusti 1998 och avslutades juni 2000). Delta-
gandet skedde i en utsträckning som bedömdes vara intressant för studi-
en och möjligt i mån av tid. Vid intervjutillfällena tillbringades mer 
sammanhängande tid på företaget. Jag deltog också i de till projektet pa-
rallella koncerngruppsmötena. Min uppgift gentemot företaget kom att 
handla om att vara en samtalspartner till projektledarna och projekt-
gruppsmedlemmarna.   
 På Verket hade jag en mer uttalad roll i förändringsprocessen, främst 
vad gällde metod för utveckling. När jag började arbeta med projektet i 
slutet på 2003 hade projektet redan påbörjats. Man hade främst disku-
terat projektets innehåll och strategi, men även hunnit göra en aktivitet 
för att projektledarna och uppdragsgivarna skulle få en bild av den före-
slagna metoden. Min roll i projektet blev till en början att driva de så 
kallade dialogkonferenserna tillsammans med en av forskningsledarna 
för projektet. Dialogkonferens är en metod för att skapa delaktighet kring 
förändring, utvecklad av Gustavsen (1985), se vidare i avsnitt 4.7 Data-
insamling Verket. Under februari 2004 genomförde vi dialogkonferenser 
på arbetsplatsen. Min uppgift var också att dokumentera konferenserna 
och medverka på möten och i telefonkonferenser med Verket.   
 När projektet avbröts blev min huvudsakliga uppgift att delta i och 
dokumentera efterarbetet, som bestod av reflekterande möten tillsam-
mans med projektledarna och de två ansvariga cheferna. Under hela pro-
jektets gång hade jag dessutom till uppgift att författa grundmaterial till 
rapporter och tillsammans med forskarkollegorna på Arbetslivsinstitutet 
sammanställa dessa för publikation.   
 På Serviceföretaget hade jag endast en studerande roll, det vill säga jag 
genomförde intervjuer med personer från projektet när det var avslutat. 
Jag hade dock kommit i kontakt med projektet tidigare genom att två av 
institutionens studenter studerat projektet vid en av våra kurser.  
 Forskaren påverkar i allmänhet resultaten i kvalitativa studier. I inter-
vjuer påverkas intervjupersonen i mötet med forskaren. I fallstudierna på 
Industriföretaget präglades vissa möten mellan mig och 
intervjupersonen, efter en tid av ett gemensamt outtalat 
ställningstagande att projektet var misslyckat. Dels kan det ha påverkat 
förändringsledarna att känna sig stukade eller misslyckade i någon 
mening och dels att intervjuerna kom att fokuseras på projektets 
negativa sidor. Utifrån den erfarenheten sökte jag i 



!"# $%&'()*( "+,(,"-(+,"#                                                     81  

uppföljningsintervjuerna på både Industriföretaget och Verket att 
fokusera på vad förändringsledarna lärt sig, delvis för att skapa en mer 
positiv bild av projektet. Tvärtom var det med intervjuerna med 
personerna från Serviceföretaget, där mötena färgades av att det var ett 
lyckat projektet. Utifrån denna reflektion finns en risk att 
beskrivningarna av förändringsprocesserna blivit mer polariserade än vad 
de egentligen finns grund för, då känslorna styrt intervjuerna. Det vill 
säga såväl det positiva som det negativa har förstärkts.  

 
4.6 Datainsamling Industriföretaget  
MBO-projektet på Industriföretaget studerades första gången mellan år 
1998 och 2000 och resulterade i en licentiatavhandling Revolutionen 
som kom av sig: avbyråkratisering och medarbetarskap (Palm, 2003). 
Data samlades in genom deltagande observation (samtal, deltagande i 
informella och formella MBO-, styrgrupps-, koncerngrupps- och 
avdelningsmöten) enkätundersökningar, studier av interna dokument 
samt genom intervjuer. Även den information jag inte aktivt använder 
här ligger till grund för mitt kunnande om förändringsledarna och deras 
kontext. 
 Den information som genererades av deltagande observation och 
intervjuer har här analyserats igen. Intervjuerna genomfördes med bland 
andra 27 personer, som antingen aktivt arbetat med eller direkt berörts 
av projektet (projektgrupps- och styrgruppsmedlemmar, 
produktverkstadschefer, verksamhetsutvecklingsledare och skiftledare) i 
syfte att evaluera projektarbetet (år 2000). Intervjuerna som 
genomfördes med förändringsledarna 2000 har åter lyssnats igenom, nu 
utifrån avhandlingens syfte.  
 Under hösten 2005 samlades nya data in genom intervjuer med de 
två förändringsledare som varit aktiva under perioden 1998-2000. 
Intervjuerna var semistrukterade och tog vardera ca två timmar. Med 
semistrukturerade intervjuer kommer forskaren nära den intervjuades 
uppfattning av verligheten, då intervjupersonen själv delvis kan påverka 
intervjun. Styrkan i metoden är att den är subjektiv, då man just önskar 
fånga till exempel en persons upplevelser av en viss situation eller ett 
visst resonemang. Svaren påverkas dock av mötet mellan forskaren och 
intervjupersonen och deras enskilda såväl som eventuellt gemensamma 
erfarenheter. Analysen av den insamlade information är starkt påverkad 
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av forskarens kunskaper och bakgrund, vilket visserligen är meningen, 
men det leder till att olika personer tolkar svaren olika. 
 Intervjuerna spelades in efter acceptans från respondenterna. Syftet 
med intervjuerna var att lära mer om förändringsledarnas roll, engage-
mang och drivkrafter i projektet, vilka lärdomar de dragit samt hur de 
uppfattat sina överordnades agerande före, under och efter projektets 
genomförande. Intervjuerna kompletterades i efterhand med 
informationsutbyte via mailkorrespondens. Samtliga intervjupersoner 
fick läsa och kommentera sina renskrivna intervjuer.  
 Intervjuerna har analyserats i flera steg. Först analyserades de genom 
att dela upp dem i olika områden, som exempelvis engagemang och 
stöd, sedan jämfördes de med fallstudierna på Verket och 
Serviceföretaget. Därefter har de återigen lästs igenom ett flertal gånger 
för att antingen hitta flera lämpliga citat eller för att söka förstå eldsjälen 
eller förändringsarbetet.   
 Intervjuerna redogörs främst i avsnitt 5.1 Industriföretaget: riva 
gränser och skapa en medarbetarorganisation, i kapitel 6. Fem eldsjälar 
och i kapitel 7. Diskussion – eldsjälar, engagemang och ledning. Citat 
från intervjuerna används för att illustrera och tydliggöra skeenden och 
känslor. 

 
4.7 Datainsamling Verket  
Projektet ”Utveckling av driftledarrollen” var ett forsknings- och utveck-
lingsprojekt som författaren var aktiv i under 2004 som forskningsassi-
stent. De första diskussionerna om ett forskningsprojekt togs redan sen-
hösten 2002, i samtal mellan två personer på Verket och projektets 
forskningsledare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Projektet drevs ak-
tivt under drygt ett halvt år, från hösten 2003 till början av 2004, då 
det abrupt avslutades. Författaren var också aktiv i projektets efterspel. 
Projektet resulterade bland annat i rapporten Kunskap och ledningsan-
svar. Nyckelförutsättningar för en hållbar utveckling (Bjerlöv, Docherty 
& Palm, 2005).  
 Utvecklingsprojektets uppläggning utarbetades gemensamt med fors-
karna och förändringsledarna på Verket (för projektplan, se bilaga I). In-
formation samlades in genom intervjuer, samtal, studier av interna 
dokument, reflektionstexter, deltagande i formella projektmöten samt 
genom verksamhetanknutna samtal/dialogkonferens. Det sistnämnda är 
en metod för verksamhetsutveckling som bygger på bred delaktighet. 



!"# $%&'()*( "+,(,"-(+,"#                                                     83  

Arbetet i dialogkonferenserna gick här ut på att först formulera de visio-
ner och frågor som deltagarna tyckte var viktiga för en utvecklad arbets-
organisation. Därefter skulle deltagarna identifiera möjliga hinder för ge-
nomförande av visionen. I ett tredje steg utarbetades strategier för att 
komma förbi hindren och hålla kvar vid de visioner de vid inledningen 
formulerat. Till sist formulerade de handlingsplaner som innehöll kon-
kreta uppgifter, som skulle genomföras de närmaste tre veckorna. En el-
ler två deltagare anmälde sig som ansvarig för varje sådan uppgift. (För 
dialogkonferensprogram, se bilaga II.) 
 Reflektionstexterna skrevs av förändringsledarna och ett par personer 
ur utvecklingsgruppen: chefen O samt den administrative chefen. De har 
varit en viktig källa till information om projektets genomförande och en-
skilda individers upplevelser av projektet. Texterna har analyserats i för-
hållande till den tidigare beskrivningen av projektets förändringsprocess. 
De har också utgjort en värdefull källa för citat.  
 Under september 2005 samlades ny information in genom intervjuer 
med projektledarna, chefen O och chefen A på Verket. Intervjuerna var 
semistrukterade och tog vardera ca två timmar. Intervjuerna spelades in 
efter acceptans från respondenterna. Syftet var att lära mer om föränd-
ringsledarnas roll, engagemang och drivkrafter i projektet, vilka lärdomar 
de dragit samt hur de uppfattat sina överordnades agerande före, under 
och efter projektets genomförande. Intervjuerna kompletterades i 
efterhand med informationsutbyte via mailkorrespondens. Samtliga 
intervjupersoner fick läsa och kommentera sina renskrivna intervjuer. 
Intervjuerna analyserades på samma sätt som intervjuerna på 
Industriföretaget. 
 Intervjuerna och reflektionstexterna används främst i avsnitt 5.2 Ver-
ket: driftledare på väg mot självständiga beslut, i kapitel 6. Fem eldsjälar 
och i kapitel 7. Diskussion – eldsjälar, engagemang och ledning. Citaten 
används för att illustrera och tydliggöra skeenden och känslor. 

  
4.8 Datainsamling Serviceföretaget  
Besparingsprojektet drevs från mars 2004 till mars 2005 och studera-
des endast retrospektivt i februari och mars 2007.  
 Data samlades genom två intervjuer, en med projektledaren och en 
med en medlem på det så kallade ”projektkontoret”. Ingen av de två in-
tervjuade personerna arbetade då kvar på företaget. Intervjuerna var 
halvstrukturerade och tog 2,5 respektive 1,5 timme. Intervjuerna spela-
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des inte in. Efter att författaren renskrivit intervjuerna sändes de tillbaka 
till respektive respondent, som då fick möjlighet att kommentera inne-
hållet. Projektledaren sände dessutom rapporten vidare till den person 
som varit hennes chef under projekttiden och också chef för verksam-
hetsområdet, för att ytterligare verifiera att uppgifterna var riktiga. Inga 
uppgifter ändrades, däremot beslutades att företaget och projektet skulle 
totalanonymiseras.  
 Syftet med intervjun med projektledaren var främst att lära mer om 
hennes roll, engagemang och drivkrafter i projektet samt hur hon uppfat-
tat sina överordnades agerande före, under och efter projektets genomfö-
rande. Intervjuerna hade också till uppgift att ge kunskap om projektet, 
dess förutsättningar och genomförande. Intervjuerna kompletterades i 
efterhand med informationsutbyte via mailkorrespondens.  
 Den första analysen av intervjuerna gjordes när författaren renskrev 
dem. Idén var att beskriva förändringsledaren med hjälp av projektets 
förändringsprocess, som i fallstudie I och II. Analysen bestod också i att 
tyda det som skiljde sig från övriga två fallstudier och ansågs viktiga för 
att förstå förändringsledares möjlighet till regenerativ utveckling.     
 Intervjuerna redogörs i avsnitt 5.3 Serviceföretaget: en miljard i spar-
krav och raka rör samt i kapitel 6. Fem eldsjälar och i kapitel 7. Diskus-
sion – eldsjälar, engagemang och ledning.  
 Denna datainsamling skiljer sig som redan beskrivits markant från de 
övriga två fallen. Projektet studerades i efterhand genom intervjuer med 
endast projektledaren och en person ur projektkontoret, personer som 
dessutom inte längre var anställda av företaget. Det innebär att författa-
ren inte har några egna ”inifrån-upplevelser” som i de övriga fallstudier-
na. Beskrivningar av projektets kontext, projektet, chefer etcetera blir 
därmed helt baserade på informatörernas berättelser.  
 Den empiriska beskrivningen blir således inte lika fyllig som de övriga 
två, men är heller inte färgad av författarens egna upplevelser i projektet, 
vilket kan sägas vara både en fördel och nackdel. Nackdelen är att det är 
svårare att förstå vissa skeenden, händelser och attityder då de inte upp-
levts inifrån.   
 
Eftersom Serviceföretaget valt att vara anonymt fick deras informations-
ansvarige läsa en första version av fallbeskrivningen. Huvudsakliga in-
vändningar handlade om anonymiseringen, i sak ändrades ingenting.  
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Tre utvecklingsprojekt   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yra av förändringsledarna står att finna i två innovativa och radi-
kala arbetsorganisatoriska projekt som kunde ha revolutionerat 
dess verksamheter genom att bryta en hävdvunnen gräns i ar-
betsfördelningen mellan tjänstemän och arbetare, men också 
bryta en lång tradition av långtgående regel- och föreskriftsstyrt 

arbete. I sin förlängning kunde dessa projekt också lett till en omdaning 
av svensk arbetsmarknad. Den femte förändringsledaren var ledare för 
ett omfattande utvecklingsprojekt som initierades efter krav på bespa-
ringar från högre ledning – i princip en mer konventionell rationalisering.  
 Som nämnts i metodkapitlet kommer förändringsledarna att presente-
ras i sina specifika projektmiljöer. Detta kapitel kommer således att be-
handla varje fallstudie för sig i tre inledande avsnitt. Beskrivningen av 
vardera projekt kommer vara relativt omfattande och ska läsas med per-
spektivet att förstå de starkt engagerade förändringsledarnas arenor och 
projektens kontext. Projekten beskrivs inledningsvis övergripande, däref-
ter görs en historisk genomgång av företaget som leder fram till den för-
menta förändringen. Sedan beskrivs projektets förlopp tidslinjärt med 
hjälp av citat från förändringsledarna, men också från andra personer i 
eller kring projekten samt med stöd av skriftliga citat från exempelvis 
projektdokument. Avslutningsvis beskrivs eldsjälarna separat. 

 
5.1 Industriföretaget: Riva gränser och skapa en 
medarbetarorganisation 
MBO-projektet var ett lokalt organisationsutvecklingsprojekt som 
bedrevs på ett industriföretag i södra Sverige som en del av ett 
koncernomfattande projekt med samma inriktning. MBO syftar på 

F 
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företagets begrepp medarbetarorganisation och inte på ”management-
by-objective” eller ”management-by-out”. Projektets mål var att öka 
flexibiliteten mellan arbetare och tjänstemän samt öka möjligheterna för 
kontinuerlig kompetensutveckling i syfte att öka den långsiktiga 
konkurrenskraften. Beslutsfattandet skulle flyttas nedåt i organisationen 
närmare de som direkt berördes och produktionens kundkontakt skulle 
ökas i syfte att bättre svara mot egna kunders krav och förväntningar.  
 Industriföretaget är ett helägt dotterbolag till en större svensk 
industrikoncern och bestod när projektet genomfördes av sju 
affärsområden. Industriföretaget var med sin specialisering på komplexa 
och roterande motorkomponenter en viktig part på maknaden och känt 
för hög kvalitet. Detta som följd av företagets historia som tillverkare av 
motorer för det svenska försvaret. Industriföretaget avvek på många sätt 
från koncernens övriga fordonsverksamhet. På grund av sin annorlunda 
produkt, geografiska och organisatoriska avskildhet från koncernen var 
företaget kanske mer präglat av sina kunder än moderkoncernen. Länge 
var företaget präglat av att vara en militär försvarsindustri och senare av 
få, men stora internationella civila kunder. Industriföretaget har 
ytterligare präglats av avancerad teknik, krävande och svårbearbetade 
material, komplexa och svårtillverkade produkter, vilket lett till att en 
högre utbildningsnivå hos de anställda har krävts. Även denna specifika 
industris rigorösa bestämmelser för bland annat kvalitetskontroller, 
säkerhet och dokumentation har bidragit till att göra verksamheten mer 
”teknobyråkratisk” än övriga företag inom koncernen. 1996, när MBO-
projetket startade, hade företaget ca 4 200 anställda och omsatte ca 7,5 
miljarder kronor. Omsättningen ökade kraftigt de närmast kommande 
åren.  
 Koncernen är sedan länge präglad av stor öppenhet mot organisa-
tionsforskning och har legat långt fram i frågor kring organisationsut-
veckling och personalpolitik (Forslin, 1990; Forslin & Fredholm, 
1995). Industriföretaget började först på 1980-talet, cirka 15 år efter 
övriga koncernen, att decentralisera sin organisation och har sedan dess 
uthålligt arbetat sig mot en flödes- och gruppbaserad arbetsorganisation 
(Forslin, Thulestedt & Andersson, 1985; Hovmark, 1997). Med denna 
bakgrund och att det inom företaget fanns flera personer med ett starkt 
intresse för arbetsorganisationsutveckling, var det naturligt att medverka 
i detta utvecklingsprojekt för att ta klivet mot en organisation baserad på 
idén om medarbetarskap. 
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 I samband med ett lokalt vinstdelningsavtal (1995-1997) mellan ar-
betsgivarorganisationen Verkstadsindustrierna8 (VI), de fackliga parterna 
Metall9, Sif10 och CF11 och koncernen enades man om att genomföra ett 
koncernprojekt med två pilotprojekt. Syftet var att vinna erfarenhet för 
utveckling av medarbetarskap, organisation och arbetssätt. De dåvaran-
de allmänna villkoren och avtalen kunde enligt parterna vara ett hinder 
för fortsatt utveckling av arbetsorganisationen. Projekten skulle kunna ge 
anvisningar om nya avtalsformuleringar. Industriföretaget och ett annat 
företag från koncernen anmälde sitt intresse för deltagande. Koncernpro-
jektets partsgemensamma avsiktsförklaring tog sin utgångspunkt i tidiga-
re positiva erfarenheter: 
 

1. Parterna är överens om att flödesstrukturering och kompetens-
utveckling med åtföljande delegering av ansvar och befogenheter, 
har resulterat i 

- Ledtidsreduktion, 
- bättre kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft, 
- ökat engagemang och helhetssyn,  
- intressantare arbetsuppgifter och färre arbetsskador 

 
2. Parterna är vidare överens om att ytterligare stärka och påskyn-
da den ovan beskrivna utvecklingen. Detta skall ske genom att de 
två pilotprojekten […] får möjlighet att utveckla organisationen på 
så sätt, att varje medarbetare utför alla de arbetsuppgifter som är 
möjliga utifrån medarbetarens vilja till utveckling, kompetens och 
företagets behov. Detta skall ske inom ramen för gängse besluts-
ordning vad avser organisationsutveckling och innebär ej några yt-
terligare avsteg från gällande lag eller kollektivavtal.  

(Avsiktsförklaring, odaterad) 
 
Avsiktsförklaringen visar att koncernrepresentanterna var överens om att 
tidigare ansträngningar varit framgångsrika och att man nu ville fortsätta 
på den inslagna vägen. Formuleringen visar också på en utvecklingssyn 
som inte bara fokuserar på produktivitets- och effektivitetsutveckling, 

                                                
8 Verkstadsindustrierna heter idag Teknikföretagen.  
9 Metall heter sedan 2006 IF Metall. 
10 2008-01-01 gick Sif och HTF samman och bildade Unionen. 
11 2007-01-01 gick CF och Ingenjörsförbundet samman och bildade Sveriges ingenjörer. 
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utan även på att det ska vara medarbetarens engagemang och 
kompetens som styr och inte enbart den fackliga eller organisatoriska 
tillhörigheten.  
 Trots att avsiktsförklaringen hade tydliga mål, formulerade den lokala 
styrgruppen på Industriföretaget inte ett dokument med lika hög grad av 
konkretion eller riktlinjer för projektgruppen. Avsiktligt eller oavsiktligt? 
Formuleringen syftade också till att gängse beslutsordning inte skulle 
ändras. Inom Industriföretaget löstes detta genom att projektet drevs 
inom ett så kallat provområde med speciella och tidsbegränsade regler.  
 För MBO-projektet valdes ett affärsområde och tre av dess produkt-
verkstäder samt en stödavdelning. Dessa fyra avdelningar utgjorde under 
den första tiden av projektet en enskild enhet, en så kallad affärsenhet, 
som senare bröts upp och MBO kom därefter att enbart gälla produkt-
verkstäderna. Vidare stod i det centrala projektdirektivet att projektet 
skulle studeras av oberoende forskare för att dra lärdomar av arbetet, 
vilket således är den formella grunden för denna fallstudie. 
 MBO-projektets styrgrupp formulerade ett lokalt projektdirektiv som 
beskrev MBO-projektets bakgrund, omfattning, samband och 
restriktioner, tidplan, budget, organisation och bemanning samt 
förväntat resultat. Projektet startade formellt 1997-01-01 och med av-
sikten att pågå framtill 1999-10-01, det vill säga under två år och nio 
månader. Direktivet har reviderats flera gånger och det som citeras 
nedan är daterat 1999-01-13, två år efter projektets start. MBO-
projektets mål och syfte enligt det lokala projektdirektivet: 
 

Projektgruppen skall utveckla en arbetsorganisationsform så att vi 
säkrar verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft. 

 
Projektgruppen skall utveckla ett arbetssätt där man tillvaratar alla 
medarbetares befintliga och potentiella kompetenser i en struktu-
rerad kontinuerlig kompetensutveckling för personlig flexibilitet 
och djupkompetens, i syfte att alltid klara organisationens samtliga 
arbetsuppgifter och flödespåverkande beslut.   

 
I projektmålet ingår att belysa samt testa vilka hinder som existe-
rar för att nå ovan nämnda mål. En rapport innehållande hand-
lingsplaner för att eliminera identifierade hinder skall åstadkom-
mas.  
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(MBOs projektdirektiv, 1999-01-13) 
Kontinuerlig kompetensutveckling står således som det centrala målet i 
MBO-projektet, vilket också ska ses mot bakgrund av att kompetens- 
och kunskapsåtskillnaden mellan arbetare och tjänstemän utgör grunden 
i den vertikala arbetsdelningen och därmed också ett hinder för medar-
betarskap. Att det i projektdirektivet stod att man skall undersöka vilka 
hinder som existerade flaggar för att man var medveten om den radikala 
förändring som projektet stod inför. ”Projektets inriktning” enligt pro-
jektdirektivet var: 
 

Projektgruppen skall verka för att framtida arbetsorganisationsform 
och verksamhet än tydligare agerar utifrån: 
• Kundens förväntningar 
• Hög delaktighet och engagemang hos alla medarbetare 
• Lika behandling av alla medarbetare, vilket kan innebära anpass-

ning av allmänna villkor 
• De fackliga och övriga organisatoriska tillhörigheter skall ej på-

verka individers möjlighet till utveckling 
 
Projektdirektivet tydde på att MBO-arbetet i provområdet skulle ligga 
till grund för en omorganisation i hela företaget: ”Projektgruppen skall 
utveckla en arbetsorganisationsform så att vi säkrar verksamhetens lång-
siktiga konkurrenskraft” och ”En rapport innehållande handlingsplaner 
för att eliminera identifierade hinder ska åstadkommas.” MBO-projektet 
hade således som mål att skapa en medarbetarorganisation där existe-
rande gränser, funktionella såväl som fackliga, inte skulle utgöra något 
hinder för effektivitet och kvalitet i verksamheten. Målet var således att 
skapa en decentraliserad organisation som var baserad på både horison-
tell och vertikal integration för att öka effektiviteten i verksamheten. 
MBO-projektet var ett utvecklingsprojekt, som byggde på lärande genom 
att pröva och finna nya arbetssätt och möjligheter, alltså inte ett projekt 
för att implementera en färdig modell. Som framgår ovan var projektdi-
rektivet allmänt hållet och gav knapphändig ledning i arbetet att utveck-
la en medarbetarorganisation – eller stor frihet för projektledningen.   
 MBO-projektet var ett försök till en radikal omvälvning av hur arbetet 
organiserades. I sin rapport ”Att verka under osäkerhet” med deltagarin-
tervjuer ifrån projektet menar Forslin och Fredholm att:  
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Med ett genomfört medarbetargrepp skulle en 200-årig tradition av 
åtskillnad mellan tänkande och görande, mellan praktisk och teore-
tisk kunskap vara avslutad. Och med, som man kan anta, välsignel-
sebringande om än fortfarande bara ofullständigt kända konsekven-
ser för anställda och verksamhet.  

(Forslin & Fredholm, 1999: sid 10) 
 

5.1.1På väg mot en medarbetarorganisation 

Industriföretagets organisatoriska utveckling från 1985 har gått via ”flö-
desgrupper” och ”komplettlag”12 till ”produktverkstäder”, vilket illustre-
ras i följande figur. En utveckling som kan ses som en strävan från Teori 
X till Teori Y i McGregors (1960) terminologi, det vill säga ge männi-
skor ansvar och möjlighet till utveckling. En gammal problematik som 
fortfarande 1996 var aktuell! 
 

 
 

Figur 5.1 Industriföretagets arbetsorganisatoriska utveckling. 
 
Det nya i komplettlagsorganisationen var ansvarsutformningen. En led-
ningsgrupp bestående av bland annat operatörsrepresentanter, produkt-
                                                
12 Ur internPM ”Komplettlagsdiskussion: vilka roller skall vi ha?”.  
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detaljansvarig, planerare och kvalitetsansvarig hade styransvar i organi-
sationen. 1994 tog Industriföretaget ytterligare ett steg och skapade 
”produktverkstäder”, vilket innebar att avdelningarna för tillverknings-
service avvecklades och dess personal integrerades i flödesgrupperna. En 
produktverkstad bestod av 20 till 50 anställda: en produktverkstadschef, 
produktionsnära tjänstemän och produktionspersonal. Produktverkstä-
derna hade det fulla ansvaret från kundens beställning till leverans av 
produkten. Kvalitetstänkandet var centralt i Industriföretagets verksam-
het med både kunden och medarbetarna i centrum. Medarbetaren fick 
själv vara med och ansvara för att kunden skulle bli nöjd och fick därför 
själv ha kontakt med både sin egen leverantör och kunden. En följd av 
decentraliseringen och utflyttningen till verkstaden från stabsavdelning-
arna var att de produktionsnära tjänstemännens möjligheter till samarbe-
te inom specialistområden minskade drastiskt. En negativ effekt av detta 
blev urvattning av kompetens, enligt Hovmark (1997). 
 Som tidigare nämnts ansåg man, att koncernens flödesstrukturering 
och kompetensutveckling med åtföljande delegering av ansvar och befo-
genheter, såsom det beskrevs i MBOs avsiktsförklaring, resulterat i: led-
tidsreduktion, bättre kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft, ökat enga-
gemang och helhetssyn samt intressantare arbetsuppgifter och färre ar-
betsskador. Genom två pilotprojekt ville koncernens personalledning 
ytterligare stärka och driva på denna utveckling.  
 För Industriföretaget blev det ett naturligt steg att starta MBO då 
man långsiktigt arbetat mot en flödes- och gruppbaserad arbetsorganisa-
tion med ett stort intresse för organisationsutveckling. MBO kan ses 
som en fortsättning på den arbetsorganisatoriska utveckling som starta-
de på 1970-talet i och med den dåvarande koncernchefens vision för ett 
”värdigt arbete”. Det är dock stora skillnader mellan Industriföretagets 
tidigare organisationsvisioner och den som MBO-projektet stod för. 
MBO-projektet hade inneburit ett genombrott om arbetarna och tjäns-
temännen inte längre behandlades olika utan arbetade ihop som medar-
betare i en medarbetarorganisation, utan dagens yrkesmässiga och fack-
liga gränser, det vill säga en radikal omställning. 
 Vertikal arbetsintegration innebär decentralisering och medarbetar-
skap i termer av ökade befogenheter och kompetens. Utifrån samtalen i 
projektgruppen ska en medarbetarorganisation präglas av tydligt ledar-
skap, helhetssyn och ”vi-känsla”. Vidare ska villkoren för alla anställda 
vara lika samt att individen ska ha förutsättningar för kompetensutveck-
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ling. Den första och sista projektledaren, Olof13, gav uttryck för sina 
idealistiska idéer om vad en medarbetarorganisation är. 
 

I förlängningen ska vi behandla alla lika, jobba med attityder och ta 
bort olikheter.” ”[…] och inte ha den uppdelning som samhället har 
idag med arbetare och tjänstemän.  

(Olof, 2000) 
 
Projektledare nummer två, Sven14 fortsätter i samma spår. 
 

Regler lika för alla, ej beroende på facktillhörighet.” ”MBO ska leda 
till att man är stolt över sitt jobb.  

(Sven, 2000) 
 
Projektledare nummer tre, David15 utvecklar detta resonemang. 
 

[…] få ett system och arbetssätt där vi kan behandla alla anställda 
på likadant vis, genom samma rutiner, regelverk och synsätt. Ett 
medarbetarperspektiv alltså. Där huvudsyftet är att ha en organisa-
tion där alla, där man kan jobba med det man behöver, det företaget 
behöver och det man själv kan och vill.” ”MBO ska vara bra för alla 
inblandade, där, eftersom målet är att, genom att ändra och utveckla 
arbetssätten, ledarskapet, kompetensutvecklingen, så kommer det 
vara för dels företaget, att stärka vår uthålliga konkurrenskraft, alltså 
ökad lönsamhet för ägarna och företagsledningen. Och det andra är 
att det ska vara bra för respektive medarbetare för att man ska ha 
större möjlighet att utvecklas som individ. Ett vinna-vinna projekt.  

(David, 2000) 
 
Med MBO-projektet gjorde Industriföretaget ett försök att ompröva den 
gräns mellan arbetare och tjänstemän som utgjort industrisamhällets 
grundbult. Detta kan ses som ett uttryck för en modernare människosyn, 
men med sig i bagaget hade projektet både företagets och omvärldens 
historia som grundar sig i Taylors vertikala arbetsdelning och outtalat 

                                                
13 Fingerat namn.  
14 Fingerat namn. 
15 Fingerat namn. 
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McGregors Teori X. Att en sådan radikal förändring tar tid förstod styr-
gruppen för MBO och projekttiden bestämdes till närmare tre år. 
 Redan i början av 1900-talet hade en något bitter Taylor insett pro-
blemen. Han gav uttryck för det i sitt sista framträdande, även om revo-
lutionen den gången hade andra förtecken! 

 
Scientific management does not exist and can not exist until there 
has been a complete mental revolution… Do you think you can 
make a great revolution… in a year? (F W Taylor, 1916 vid sitt sis-
ta framträdande) 

 
 

5.1.2 MBOs projektstruktur 
En central aktör var gruppen med de företags- och partsrepresentanter 
som drev det koncernövergripande projektet ”Pilotprojekt Medarbetarav-
tal”. Koncerngruppen var sammansatt av representanter från personaldi-
rektör samt projektledarna för MBO-projektet, personalchef på det andra 
dotterbolaget tillika representant för det motsvarande projektet. Denne 
flyttade  senare i projektet till koncernens personalavdelning. Även cen-
trala (från Stockholm) och lokala fackliga parter var representerade (Me-
tall, SIF och CF). Personaldirektören på koncernnivå hade en aktiv och 
viktig roll i koncerngruppen som initiativtagare och idégivare samt att 
han dessutom legitimerade projekten. Forskningsrepresentanterna deltog 
i grupparbetet och anordnade workshops med gruppen. Första koncern-
gruppsmötet ägde rum i oktober 1996. Koncerngruppens uppgift var att 
stödja, följa upp och formulera övergripande riktlinjer. Projektet följdes i 
två sammanhängande spår: medarbetaravtal och organisationsutveck-
ling. Industriföretaget valde att fokusera på organisationsutveckling då 
man ansåg att organisationens struktur hade större betydelse för ett ar-
bete över gränser än ett avtal.  
 MBO bedrevs inom affärsenheten Hus & Spool16 som utgjordes av 
avdelningarna marknad & inköp och produktverkstäderna Spool, CRF 
och LPT Case17. Alla tre produktverkstäder bearbetade detaljer till mo-
torer. Projektet grundades på ett lokalt avtal med de lokala parterna om 

                                                
16,17 ”Hus”, ”spool”, ”CRF” och ”LPT Case”  är motorkomponenter.  
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att facktillhörigheten inte skulle utgöra några hinder för att testa nya ar-
betsformer och strukturer inom provområdet.  
 MBO-projektet hade en lokal uppdragsgivare: styrgruppen med dess 
ordförande tillika chef för affärsområdet. Styrgruppen bestod av de fyra 
lokala fackliga ordförandena (Metall, SIF, Ledarna och CF), projektleda-
ren för MBO-projektet, personer i ledande befattning inom C-verkstaden 
och en representant från personalavdelningen (som avtalsexpert, ej för 
övriga personalfrågor). Styrgruppen (förutom de fackliga parterna) var i 
stort densamma som ledningsgruppen för affärsenheten Hus & Spool, 
vilket underlättade för gruppen att komma samman. MBO-projektet var 
kopplat till koncerngruppen genom de lokala fackliga ordförandena, men 
också genom projektledarna. Projektgruppens sammansättning skiftade 
under projekttiden beroende på resurser och varierande strategi för ge-
nomförandet. Projektet var uppdelat i fyra olika områden: avtal, partner-
skap, organisation & medarbetarskap samt kompetensutveckling, men 
med en och samma projektledare. Arbetsområdet ”organisation & med-
arbetarskap” kallades från början endast ”ledarskap”, men ändrades för 
att stämma in i projektets målbild. Projektgruppen hade en referensgrupp 
sammansatt av personal från provområdet.  
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Figur 5.2 MBO-projektets struktur. 
 
 
 
Projektgruppen hade som uppgift att finna vägar för en fungerande 
medarbetarorganisation och testa dessa i provområdet samt finna even-
tuella hinder för att arbeta över gränserna. Syftet med referensgruppen 
var att ge möjlighet att bolla och pröva idéer och förslag med operativ 
personal. 
 

5.1.3 MBO-projektets förlopp 

MBO-projektets förlopp presenteras dels i en översiktlig tabell (i två de-
lar) och dels i löpande text i de fem kommande avsnitten

Syskonprojekt   

Referensgrupp Projektgrupp 

Kompetens-
utveckling 

Organisation & 
Medarbetarskap 

Partnerskap Avtal 

Industriföretaget 

Affärsområdet 

Produktion X Produktion C 

PROVOMRÅDE 
- Spool, CRF, LPT 
Case 
+ Marknad & Inköp 

övriga 
produkt-
verkstäder 

Marknad & Inköp 

Koncern 

Koncerngrupp 

Centrala fackli-
ga parter: 
CF, SIF, Metall,       
PTK, VI 
 

MBO 
 

Styrgrupp 
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Tabell 5.1 MBO-projektets förändringsfaser och kritiska händelser samt projektle-
darnas engagemang i projektet, del 1. 
 
Föränd-
ringsfas 

Take-off På sparlåga och  

Tidpunkt Höst/ 
vinter 1995 

Höst 1996 Feb 1997 mars-dec 
1997 

Jan 1998 

Aktiviteter  
i projektet 

Industriföre-
taget invol-
verat i kon-
cernpro-
jektet  
Avtal om 
pilotprojekt  
Pilotprojeekt 

 Formell start 
Personal-
resurser 10% 
970213- 
980227 

Projektet på 
sparlåga 

VU-ledare 
tillsätts 

Projekt-
ledare1 &  
4: Olof 

 Blev projekt-
ledare 
för sina erfa-
ren-heter av 
arbets-
organisa-
toriska frågor 

 I mars får Olof 
ännu ett nytt 
uppdrag, att 
flytta två pro-
dukt-
verkstäder till 
ny plats 

Olof avgår 
som projekt-
ledare pga av 
hög arbetsbe-
lastning, är 
dock kvar 
projektet 

Projekt-
ledare 2: 
Sven 

    Blev projekt-
ledare tidigt 
under 1998, 
trots hög ar-
bets-
belastning 
som pro-
duktverk-
stadschef  

Projekt-
ledare 3: 
David 

 Deltar som 
projekt-
grupps-
medlem 
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Tabell 5.1 MBO-projektets förändringsfaser och kritiska händelser samt projektle-
darnas engagemang i projektet, del 1. 
 
                         sedan nystart Nytändning 

 

Vår 1998 Aug 1998 Okt 1998 Nov 1998 Dec 98 
 

Arbets-möte 
internat, be-
sök hos sys-
kon-projektet. 
Personal-
resurser 5%  
980301-
991001 

Workshop 
med koncern-
grupp 

 Ny styr-
grupps-
ordför-ande  
Personal-
resurser: 
50% 

Formell uppstart 
av MBA (medar-
betaravtal) Styr-
gruppen ansåg 
att målet med 
MBO inte var 
tillräckligt preci-
serat 

 Deltar i work-
shopen 

  Olo Ny 
styr-grupps-
ordför-ande  
Personal-
resurser: 
50%fpro 
Personaljekt- 

 

 

 
Deltar ej i 
work-shopen 

Projekt-
ledaren avgår 
Projekt-
ledaren avgår 
Projekt-
ledaren avgår 
Projekt-
ledaren avgår 
Projekt-led 

  

Deltar som 
projekt-
grupps-
medlem 

Deltar i work-
shopen 

Blir projekt-
ledare 
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Tabell 5.2 MBO-projektets förändringsfaser och kritiska händelser samt projektle-
darnas engagemang i projektet, del 2. 
 
Föränd-
ringsfas 

Ändrade förutsättningar & kris 

Tidpunkt Jan 1999 Feb 1999 
 

Aktiviteter  
i projektet 

Två personer arbetar 25% istället för 
50% i projektet som bestämt. 
Omorganisation till funktionsuppdel-
ning 
Skiftledare tillsattes i Spool 
Projektgruppen gjorde ett försök att 
fysiskt placera sig i samma kontor för 
att förbättra arbetet i gruppen 

Diskussion kring om MBO funge-
rar i en centraliserad organisation 
eller ej 
Krismöte om MBO och hur arbetet 
skulle fortskrida 
Frågan VAD är ”medarbetarskap” 
var fortfarande inte utredd 
”Visionen” och hur man når fram 
skulle förtydligas 
Det framkom att inte hela provom-
rådet var informerat om MBO-
projektet 

Projekt-
ledare1 &  
4: Olof 

Olof reagerar starkt på omorganisatio-
nen 

Tar över ansvaret för det krismöte 
som hålls sedan projektledare 3 
blivit sjukskriven 

Projekt-
ledare 2: 
Sven 

  

Projekt-
ledare 3: 
David 

 Sjukskrivs pga av arbetsbelastning 
och kommer inte till det planerade 
”krismötet” 
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Tabell 5.2 MBO-projektets förändringsfaser och kritiska händelser samt projektle-
darnas engagemang i projektet, del 2. 
 
Ett sista försök 
 

mars 1999 April 1999 juni 1999 Sensommar/ 
höst 1999 

Projektgruppen 
positiv över beslutet 
att Olof blir pro-
jektledare igen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brainstormövning om 
”Vad är medarbetar-
skap” 

Diskussion kring om 
MBO fungerar i en 
centraliserad organi-
sation eller ej 
Kristmöte om MBO 
och hur arbetet skulle 
fortskrida 
Frågan VAD är 
”medarbetarskap” var 
fortfarande inte ut-
redd 
”Visionen” ocha  

Efter semestern lades pro-
jektet på ”is” 
Det avtalsarbete som på-
börjats fortsatte till den 
formella projekttiden gick 
ut 991001 

Tillsätts igen for-
mellt som projekt-
ledare på 100% 

 Får möjlighet att fak-
tiskt arbeta 100% med 
projektet 

Projektledaren står utan 
egen chef och formell 
befattning 

Projekt 
-ledare 
 2: Sven  

   

  Projektledaren sjuk-
skrivs pga av hög art 
dyker inte upp på det  
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5.1.3.1Take-off 

MBO skulle enligt projektdirektivet utveckla en arbetsorganisation som 
säkrade verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft och agera utifrån:  

 
• Kundens förväntningar 
• Hög delaktighet och engagemang hos alla medarbetare 
• Lika behandling av alla medarbetare, vilket kan innebära anpass-

ning av allmänna villkor 
• De fackliga och övriga organisatoriska tillhörigheter skall ej påver-

ka individers möjlighet till utveckling 
 
Vidare skulle MBO-projektet utveckla ett arbetssätt som ”tillvaratar alla 
medarbetares befintliga och potentiella kompetenser i syfte att alltid kla-
ra organisationens samtliga arbetsuppgifter och flödespåverkande be-
slut”. En medarbetarorganisation skulle kännetecknas av effektivitet och 
kvalitet i verksamheten utan hinder i form av existerande gränser, funk-
tionella såväl som fackliga. 
 Informellt verkar projektgruppen även ha haft andra intentioner, vilket 
framkom vid framförallt projektgruppens möten och diskussioner. Olika 
personer har, trots projektdirektivet haft olika uppfattningar om vad en 
medarbetarorganisation är, beroende på till exempel erfarenheter från 
tidigare och dåvarande arbeten samt utbildningar. Alla intervjuade per-
sonalkategorier, såväl 1999 som 2000, var dock överens om att en fun-
gerande medarbetarorganisation, som individen själv uppfattat den, skul-
le främja ett gränslöst arbete.  
 Projektgruppen var enig att alla skulle behandlas utifrån kompetens 
och inte utifrån avtal-, regel- eller fackföreningssystem:  
 

Det låter som en klyscha kanske, men att alla människor som job-
bar i företaget skall behandlas lika. Egentligen en självklarhet. Man 
skall ta tillvara alla kunskaper, viljan och resurserna.  

(Projektmedlem, 2000) 
 
I och med den, som det verkade, positiva inställningen hos alla perso-
nalkategorier inom provområdet, befann sig projektet i en miljö som väl-
komnade en förändring mot en medarbetarorganisation. Projektet hade 
således goda förutsättningar att få genomslagskraft i provområdet. Här 
var inte ens en ofta viktig psykologisk ”uppluckringsfas” (se exempelvis 
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Forslin & Fredholm, 1995) nödvändig, utan provområdet var med från 
början och behövde ej övertalas.  
 Den första projektledaren, Olof, tillsattes 1996 av Industriföretagets 
styrgrupp när koncerngruppen startat diskussionen om projektets ge-
nomförande. Valet av Olof ansågs vara enkelt, han hade erfarenhet av 
arbetsorganisatoriska frågor från företagets personalenhet.  
 MBO-projektet startade formellt den 1 januari 1997, men det egent-
liga arbetet kom inte igång förrän hösten 1997 (!) då de fackliga repre-
sentanterna inte haft möjlighet att prioritera MBO-arbetet under våren. 
Enligt det första projektdirektivet skulle projektgruppsmedlemmarna, 
såväl Metallanslutna, tjänstemän som fackliga representanter lägga 10% 
av arbetstiden på projektarbetet under perioden 1997-02-13 till 1998-
02-27 och 5% den resterande tiden fram till 1999-10-01. Projektledar-
na skulle lägga samma tid på projektet, vilket redan här skönjer vilken 
prioritet projektet hade. Projektet skulle genomföra en radikal förändring 
och att lyckas med det på endast 10% respektive 5% av projektledarens 
arbetstid vore ett konststycke.  
 

5.1.3.2 På sparlåga och sedan nystart 

Under 1997 ökade produktionen i både volym och antal produkter 
inom provområdet och personalen blev hårt arbetsbelastade, vilket fick 
konsekvenser för projektgruppen. Medlemmarna fick svårt att prioritera 
MBO-projektet. Olof fick i mars 1997 uppdraget att flytta två produkt-
verkstäder till en annan byggnad vilket kom att ta all hans tid. Man kan 
säga att detta blev MBO-projektets första bakslag, projektet nedpriorite-
ras genom att ge projektledaren ytterligare ett krävande uppdrag. Projek-
tet gick därmed på sparlåga mellan mars och december 1997. Tidigt 
1998 avgick Olof som projektledare, produktverkstadschefen Sven tog 
över, men endast för en kort tid. Hans verkstad var hårt belastad av leve-
ransproblem och han lämnade över stafettpinnen redan tre månader se-
nare till produktverkstadschefen David som deltagit i projektgruppen 
sedan hösten 1997. David var projektledare i nästan ett år, fram till feb-
ruari 1999 då han blev sjukskriven under dramatiska former. Han hade 
arbetet för mycket och för hårt, hans hjärta sade stopp, ännu inte fyllda 
30 år.  
 Olof fortsatte under hela tiden som projektgruppsmedlem, vilket visar 
på hans intresse för projektet. 
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Jag var kvar i projektet då jag var väldigt intresserad att fortsätta och 
jag satt kvar i koncerngruppen ända till [David blev projektledare].  

(Olof, 2005) 
 
Följande bild illustrerar hur projektledarna lämnade över stafettpinnen 
mellan varandra. 
 

 
Figur 5.3 Byten av projektledare.  
 
 
 
Bytena av projektledare verkar inte ha haft något att göra med deras in-
satser i projektet, utan verkar helt och hållet handla om att de var 
tvungna att prioritera annat arbete.  
  I januari 1998 tillsattes ”VerksamhetsUtvecklingsledare”18 (VU-
ledare) i samtliga produktverkstäder inom provområdet på prov av 
MBO-projektet, då under ledning av projektledaren Sven. Syftet var att 
underlätta för produktverkstadschefen och frigöra tid för ledarskapsfrå-
gor, då de anställda upplevde ledarskapet som bristfälligt. Befattningen 
var från MBO-projektets sida odefinierad, utöver att VU-ledaren skulle 
arbeta med planering i tidsperspektivet 3-12 månader. Detta innebar att 
VU-ledaren skulle vara frikopplad från de dagliga arbetsuppgifterna, men 
fortfarande ha kunskap om och förståelse för dessa för att kunna utveck-
la verksamheten åt rätt håll. Förutom dessa krav fick varje produktverk-
stad utforma befattningen efter egna önskemål och behov.  
 MBOs projektgrupp ansåg att koncerngruppen hade mer fokus på det 
andra projektet som drevs parallellt med MBO på ett annat av dotterbo-

                                                
18 VU-ledar-begreppet som används i avhandlingen var MBOs benämning på den nya rollen och 
skall inte förväxlas med den koncernövergripande funktionen ”Verksamhetsutveckling” VU inom 
HR-avdelningen på företaget. MBO-projektet ansåg att de valt ett olyckligt namn för den nya 
rollen, men använde det ändå. 

Olof 
Sven 

David 
Olof 

höst  jan            mars                    feb       mars           aug 
1996  1998           1999 
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lagen och att man fick mindre stöd och lägre efterfrågan på resultat. En 
orsak kan ha varit att MBO-projektet inte kunde visa några resultat för 
koncerngruppen på grund av den låga interna prioriteten redan från 
MBO-projektets start. I koncerngruppsprotokollet från den 15 januari 
1998 står att ”organisationen [MBOs provområde] befinner sig […] i en 
relativt pressad situation”, men att ”Ytterligare resurser som medger 
projektledning på heltid kommer att tillsättas”. Detta blev inte realiserat 
förrän juni 1999 mer än ett år senare, men efter semestern samma 
sommar lades projektet på is! I protokollet står också att styrgruppen 
skulle tillse att cheferna för produktverkstäderna skulle avlastas så att de 
skulle kunna engagera sig i MBO. Styrgruppen för MBO-projektet var 
alltså medveten om resursbristerna och att någonting var tvunget att gö-
ras för att projektet skulle nå några resultat. Ändå fick projektet inte mer 
resurser.  
 Sven var produktverkstadschef när han blev projektledare januari 
1998, men då arbetsbelastningen på verkstaden var extremt stor avgick 
han bara tre månader senare. Samtidigt  avgick han som produktverk-
stadschef. Han sade dock i intervjun 2000 att det var ”otroligt roligt” att 
jobba i projektet. Projektledare nummer tre, David tillsattes således i ok-
tober 1998, även han produktverkstadschef inom provområdet, vilket 
gjorde att hans produktverkstad blev mer uppmärksammad i MBO-
projektet än de övriga två. Produktverkstaden Spool blev ett provområde 
inom provområdet. Han ordnade ett heldagsmöte med all sin personal, 
där han bland annat talade om MBO-projektet, men också om verksam-
heten. I det sammanhanget uppfattades han av författaren som en ka-
rismatisk ledare.  
 Tidigare skulle projektledaren lägga 10% av sin arbetstid på projektet, 
vilket styrgruppen ansåg var för lite för att få kontinuitet i projektarbetet. 
De beslutade dels att David skulle lägga 50% av sin arbetstid på MBO 
för att öka takten i projektet och dels att färre personer skulle ingå i pro-
jektgruppen, med förhoppningen om att de skulle kunna prioritera 
MBO-projektet. Ingen verkade bry sig om att David fortfarande var pro-
duktverkstadschef på 100% – i verkligheten hade David en tjänst på 
150%. Ingen protesterade heller när han dessutom började läsa 20 po-
äng ”Manufacturing Technology och Management” på Högskolan Väst. 
David var relativt ung, han ville göra karriär och han tog alla chanser 
han kunde – han skulle komma att betala ett högt pris. 
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 Vid en workshop med koncerngruppen som anordnades av forskar-
gruppen i augusti 1998 diskuterades frågor kring ledarskap och organi-
sation. Syftet var att skapa en gemensam bild av det som det koncernö-
vergripande projektet stod för. En uppgift var att karaktärisera en önsk-
värd organisation genom ”brainstorming”. Övningen resulterade i sjutton 
karaktäristiska där alla rubriker, utom de som är markerade med en 
stjärna*, innehåller ett antal underliggande punkter, för detaljer se Palm 
(2003). De kursiverade punkterna rimmar väl med MBOs uttalade in-
tentioner. Övriga punkter går i linje med en vertikalt integrerad verk-
samhet, men var inte explicit uttryckta i MBOs projektdirektiv. Resulta-
ten speglade en samsyn mellan parterna både lokalt och centralt kring 
en önskvärd organisation!  
 

• Medskapande 
• Flexibilitet  
• Organisationen kännetecknas av humanism och lika behandling 
• Sociala värderingar [som bygger på att alla värderas lika] 
• [Organisationen] präglas av lärande och utveckling 
• [Tydliga] ansvar och befogenheter 
• Målstyrt lagarbete med få hierarkier 
• Tydliga mål och värderingar 
• Klokt ledarskap 
• Öppen och ärlig kommunikation 
• Organisationen präglas av humor, arbetsglädje och välbefinnande 
• Lön och belöningssystem ska uppfattas som rimliga och rättvisa 

(för alla) 
• Organisationen kännetecknas av framgång 
• [Organisationen har] övergripande mål  
• Högre grad av standardisering* 
• Önskvärd för vem?* 
• Organisationen är nyfiken och omvärldsorienterad* 

 
Utan tvekan passade koncerngruppens bild av en önskvärd organisation 
in på MBO-projektets mål, syfte och inriktning. Överensstämmelsen vi-
sar att MBO-projektet låg rätt inom koncernprojektet, vilket skulle kun-
nat ha använts för att ge tyngd åt det lokala arbetet – det skedde dock 
inte. Varken projektgruppen eller styrgruppen diskuterade inte ens förde-
len med att vara en del i ett större koncernprojekt. 
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 På workshopen träffar författaren David och Olof för första gången 
och de verkade ha ett nära samarbete. David uppfattades som en visio-
när och utåtriktad person, medan Olof  uppfattades vara eftertänksam 
och jordnära.   
 David var produktverkstadschef för ”Spool”, en fördel som han drog 
nytta av. På koncerngruppsmötet i oktober några månader efter work-
shopen presenterade David ett utkast till sin ”nya” arbetsorganisatoriska 
vision och målsättningarna med de föreslagna förändringarna inom pro-
duktverkstaden Spool – ett provområde inom provområdet: 
 

En organisation som alltid är öppen och ger bästa service. Alla ska-
par värde i partnerskap, med tydliga lagroller som besitter kompe-
tens för att utveckla produkter och produktionsprocesser i världs-
klass. 
 

• Förbättra synligheten och stöttningen i ledarskapet till alla medar-
betare. 

• Snabba upp och förenkla beslutsvägar avseende många personella 
och flödesrelaterade beslut.  

• Driva individuella kompetensutvecklingsplaner på ett bättre sätt, 
kopplat till flexibilitetskrav, kompetenskrav samt individens intres-
se. 

• Initiera och genomföra förändringar snabbare än idag. 
• Utveckla och förbättra organisationens totala kompetens & befo-

genhet och därmed den totala öppettiden avseende alla flödesrela-
terade ärenden och beslut. 

• Förbättra kommunikation & samarbete inom och mellan avdel-
ningar. 

 
Den ”nya” visionen verkar grundas mer i Spools organisation än idén om 
en medarbetarorganisation, även om de inte krockar. Detta torde under-
lättat genomförandet av de önskade förändringarna. David verkade se 
MBO-projektet som ett sätt att möjliggöra effektivisering av sin egen 
verksamhet genom kompetensutveckling, tydliggörande av roller och ge-
nom skiftarbete för tjänstemän. Industriföretagets verkstadsanställda ar-
betade treskift, men hade endast tillgång till tjänstemännen under dag-
tid. Här föreslog MBO-projektet indirekt i punkt fem att även tjänste-
männen skulle arbeta skift, dels för att vara tillgängliga för de som arbe-
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tar på golvet, men också för att underlätta kontakten med kunder i andra 
tidszoner. I protokollet stod också att man på Industriföretaget såg en 
stor potential i medarbetaridéen och för att lyckas med det så måste 
man se till att ”arbetssätt, strukturer, arbetstider och medarbetaravtal 
går hand i hand”.  
 

5.1.3.3 Nytändning och ny energi 

I november 1998 avgick initiativtagaren och styrgruppsordföranden för 
MBO-projektet, samtidigt som han lämnade sin post som chef för det 
affärsområde som provområdet fanns inom. Den nya chefen för affärs-
området tog över, vilket uppskattades av projektmedlemmarna, då man 
hade stor tilltro att denne skulle sätta press på projektet. Den nye styr-
gruppsordföranden sade vid ett styrgruppsmöte i december 1998 ”Vi 
kör 50% annars lägger vi ner. Vi kan inte hålla på och vela.”. Projektdi-
rektivet var då redan ändrat och projektmedlemmarna skulle lägga 50% 
på projektet, men det hade inte varit möjligt i realiteten. Styrgruppen fö-
reslog att en referensgrupp skulle bildas med representanter från prov-
området. Gruppen skulle träffas minst var tredje vecka och vara ett boll-
plank till projektgruppen. Referensgruppen sammankallades dock aldrig 
och därmed fick den operativa verksamheten inte komma till tals om hur 
en önskvärd medarbetarorganisation skulle kunnat se ut. Vad detta beror 
på har författaren inget klart svar på, men tidsbrist eller brist på intresse 
om verksamhetens åsikter hos projektgruppen är möjliga orsaker. Projek-
tets förankring förblev därmed svag inom alla produktverkstäder förutom 
projektledarens egen. 
 Projektgruppen hoppades således att projektet skulle få fart och mer 
resurser i och med den nye ordföranden. Styrgruppsordföranden ansåg 
att MBOs mål inte var tillräckligt preciserade, vilket kan tolkas som att 
han ansåg att projektet kunde hanterats bättre. Det finns inget uttalande 
som specifikt säger att det fanns problem i organisationen som man vill 
lösa, vilket i sig är anmärkningsvärt. Men utifrån föreställningarna om 
vad en medarbetarorganisation är, kan man göra antagandet om en out-
talad självbild: eftersom vi inte kan arbeta gränslöst kan vi inte arbeta 
effektivt. Dessutom har framförallt skiftpersonalen påpekat problem med 
avsaknad av nödvändig kompetens under företagets hela öppna tid. Pro-
duktionsnära tjänstemän arbetade dagtid, men behövdes också andra 
tider på dygnet vid exempelvis problem i produktionen. Detta problem 
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uppmärksammades även i projektets ”nya mål” som presenterades på 
koncerngruppsmötet i oktober 1998.  
 Representanten för Metall påpekade att hans medlemmar snabbt 
nådde taket både löne- och karriärmässigt. Han menade att Metall cent-
ralt inte insett att utan möjligheten att göra karriär kan motivationen till 
att göra sitt bästa och använda sin fulla kapacitet sjunka. Trots denna 
insikt gjordes under projektets gång inga försök att förbättra situationen 
för de Metallanslutna som utförde tjänstemannauppgifter, men inte fått 
samma möjlighet till löneutveckling.  
 Projektgruppen visade med en matris hinder för gränslöst arbete, eller 
med andra ord hinder för att arbeta effektivt, se tabell nästa sida. Ett 
medarbetaravtal ansågs vara en förutsättning för att kunna arbeta gräns-
löst, men att endast ändra på avtalen räckte inte för att få till ett nytt 
arbetssätt. Projektgruppen såg att det krävdes en ny arbetsorganisation, 
men också en mental omställning. Koncernens värderingar och traditio-
ner var djupt rotade i de flesta anställda och tillsammans utgjorde de en 
vedertagen praxis om hur organisationen agerade och skulle agera i olika 
situationer. Tabellen visar att många hinder var av psykologisk karaktär, 
det vill säga tankar, idéer och värderingar som individen bär på av tradi-
tion, såväl från företaget som från samhället. Att upplösa gränser mellan 
arbetare och tjänstemän var mer laddat än MBO-projektet velat accepte-
ra. Det var viktigt att frågorna nu kom på bordet!    
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Tabell 5.3 Vad hindrar oss att arbeta gränslöst. (Framtagen av MBOs projekt-
grupp.) 
 
Avtal 
Anställningsavtalet 
Lönegräns i verkstadsavtalet 
Löneutveckling 
Förmåner man ej vill släppa 
Allmänna anställningsvillkor, till exempel reseersättning och övertidsersättning 
Regelverk, ansvar och befogenheter gäller bara för chefer 
 

Värderingar 
”Tron” på andra 
Status 
Attityder 
Skolan 
Negativa auktoritära personer försvårar förändring 
Förväntningar 
Fria aktiviteter gentemot bundna (till exempel arbeta vid maskiner) 
 

Tradition  
Målstyrning 
Traditioner Verkstadsanställda – Tjänstemän 
Vissa släpper inte ifrån sig ansvar 
Karriärtänkande 
Tävlan bygger på gränser mellan nivåer och lag 
 

Konservatism fackförbund-företag 
Facklig tillhörighet 
Konservativa fackförbund & företag 
 

Kompetensbrister 
Blockering i tänkande om fördelning av arbetsuppgifter 
Kompetensbrister, eget och andra områden 
Inte tid till utbildning 
Brister i ledarskap 
Nya ledare har ej historien, nyanställda har ej grupptänkandet 
 

Arbetstider 
En kategori jobbar ej skift 
 

Resurser 
Arbetsplatser/lokaler 
Utrustning 
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Tabellen ovan kan delas in i tre delar: förutsättningar (avtal), arbetsor-
ganisation (kompetensbrister, arbetstider och resurser) och värderingar 
(värderingar, tradition, konservatism fack-ftg), där kultur utgör kombina-
tionen av alla enskilda delar.  
 

 
Figur 5.4 Kultur, en kombination av ”förutsättningar”, ”arbetsorganisation” och 
”värderingar”. 
 
 
 
Figuren visar att alla delar är viktiga när en företagskultur skall föränd-
ras, alternativt måste kulturen förändras för att övriga parametrar skall 
ändras, det vill säga en radikal förändring krävs!    
 Formellt startade projektets avtalsdel Medarbetaravtal (MBA) i de-
cember 1998. MBO hade dittills väntat på ett avtal från det andra pro-
jektet, men då detta drog ut på tiden valde projektgruppen att starta 
ändå. MBA-gruppen bestod av de lokala klubbordförandena, David som 
projektledare och Olof som projektgruppsmedlem samt en representant 
från personalavdelningen för att bistå med kunskap om avtalen som fö-
reträdare för arbetsgivaren. MBA-gruppmedlemmarna skulle försöka ar-
beta förutsättningslöst och tankemässigt ”frikopplade” från sina fackliga 
eller organisatoriska positioner. Detta innebar också att man inte syssla-
de med ”förhandlingar”, vilket man skulle vara tvungen att göra om man 
kopplade in de centrala parterna. MBA-gruppen, liksom författaren, upp-
levde att klimatet var kreativt och öppet.  
 En första artikel om MBO-projektet i Industriföretagets personaltid-
ning publicerades i december 1998: ”Vem ser skillnaden mellan arbeta-
re och tjänstemän: Avtalsgränser suddas ut i pilotprojekt […]”. Olof , 
David samt Metalls, Sifs och Ledarnas lokala ordföranden intervjuades 

Kultur 

Arbets-
organisation 

Värderingar 

Förutsättningar 
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om tankarna kring en medarbetarorganisation. Projektledarna betonade 
vikten av arbete över gränserna eller att helt enkelt sudda ut gränserna 
och istället styra verksamheten utifrån individens kompetens och vilja 
samt företagets behov. Fackklubbsordföranden fick fem frågor kring en 
medarbetarorganisation:  
 

1) Fackets roll när det gäller företagets konkurrenskraft?  
2) Närmare samarbete med arbetsgivaren?  
3) Ska skillnaden mellan arbetare och tjänstemän suddas ut?  
4) Individuella löner?  
5) Kompetensutveckling – för alla? 

 
Ordförandena var överens i alla frågor. Svaren på fråga 1 och 2 samman-
föll och man ansåg att facket har en roll i företagets konkurrenskraft, vil-
ket då innebar att man måste ha ett nära samarbete med medlemmarna 
och företaget. På fråga 3 svarade man Ja! Ledarna svarade till exempel 
att det ”Finns ingen anledning att det ska vara skillnader mellan arbetare 
och tjänstemän – vi är ju alla medarbetare”. Metall och Ledarna var 
överens om att lönerna skall vara individuella. Metall menade också att 
individens insatser måste främja laget och att alla skall ha lika möjlighet 
till utveckling. På fråga 5 var man eniga om att kompetens och kompe-
tensutveckling var en kärnfråga i MBO-projektet och de fackliga ledarna 
var övertygade om att alla skall ha lika möjlighet till kompetensutveck-
ling. Metall sade bland annat ”Det tillhör en god personalpolitik” och 
SIF sade bland annat att ”Kompetensutveckling är nyckeln till fram-
gång.” och ”Kompetensutveckling måste ses som en investering och ej 
som en kostnad.” 
 Återigen gavs en positiv bild av en medarbetarorganisation, denna 
gång av fackklubbarna, dessutom stämde den väl överens med projekt-
gruppens, styrgruppens och koncerngruppens uppfattning. 
 I slutet på 1998 såg David till att projektgruppen placerade sig fysiskt 
i samma kontor under ”projektarbetstider” för att förbättra arbetet i pro-
jektgruppen. Ett projektkontor med bord och stolar ställdes till gruppens 
förfogande, men åtgärden hade ingen effekt. Gruppen arbetade endast 
med projektfrågor vid sammankomsterna två timmar per vecka eller 
varannan vecka, däremellan skedde ingenting. Drygt en månad efter att 
den nya styrgruppsordföranden krävt att samtliga i projektgruppen skulle 
arbeta med projektet 50% av sin arbetstid fick två personer ”dispens” på 



!"# $%&'()*( "+,(,"-(+,"#                                                     111  

grund av att det dagliga arbete krävde tid – de behövde endast arbeta 
25% med projektet! 
 En central tanke i MBO var att reducera ledarstrukturen, men under 
projektets gång ökade de hierarkiska nivåerna. VU-ledare hade tillsatts i 
hela provområdet i januari 1998 och ett år senare tillsattes skiftledare i 
produktverkstaden Spool på prov från MBO. Syftet var att produktverk-
stadschefen skulle få mer tid ”att vara chef” och hantera såväl personal-
frågor som strategiska frågor. David var initiativtagaren och i intervjun 
2005 sade han att skiftledarna tillsattes för att underlätta hans eget ar-
bete. Antalet hierarkiska steg ökade alltså och ledarnivåerna blev fler. 
Skiftledare hade som ansvar att leda det dagliga arbetet på skiftet: för-
hindra att problem uppstod, lösa problem samt fördela personella resur-
ser, det vill säga en förmansroll. Skiftledarna hade inte något personalan-
svar, detta svarade produktverkstadschefen för.  
 Hitintills har författaren upplevt David som en visionär ledare. Till 
varje möte hade han ofta med sig nya idéer om framtiden, men det tala-
des sällan om hur de skulle realiseras eller vilka hinder som fanns på vä-
gen. Både på styrgrupps- och koncerngruppsmötena visade han gärna 
powerpointpresentationer och förklarade att ”projektet var på väg”, men 
det var sällan några konkreta resultat som presenterades.  
 De första ett och halvt åren som författaren studerade projektet var 
Olof medlem i projektgruppen. Olof representerade erfarenhet, klokhet 
och lugn i projektet och han uppfattades av författaren som en informell 
ledare. När David svävade iväg stod Olof stabilt kvar på jorden. Både i 
styr- och koncerngruppen hade Olof relativt David en tillbakadragen 
roll, han lyssnade och gjorde inga större utspel. Olof hade ingen naturlig 
anknytning till provområdet och det är tveksamt om produktionsperso-
nalen förknippade Olof med MBO-projektet.   
 

5.1.3.4 Ändrade förutsättningar och kris 

Vid årsskiftet 1998 och 1999 gjordes en större omorganisation i C-
verkstaden. Man gick tillbaka från affärsenheter till en ”traditionell” or-
ganisation med en central ekonomi- och marknadsavdelning. Orsaken 
var att man inte kunnat påvisa några fördelar med ”affärsenheten”. En 
nackdel hade varit att produktionen i viss mån försummats till förmån 
för affärerna. Flera i styrgruppen ansåg att de decentraliserade affärsen-
heterna lett till kompetensbrist och de såg nu ett behov av att återinföra 
centrala funktioner för att bygga upp kompetens.  
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 Ur MBO-projektets perspektiv uppfattades åtgärden som ett bakslag. 
Företaget valde återigen en centraliserad organisation, medan MBO-
projektet arbetade för en decentraliserad och funktionellt integrerad or-
ganisation. Som följd av omorganisationen togs ordet ”affärsenhet” och 
därmed också namnet ”Hus&Spool” bort ur projektdirektivet. Olof 
upplevde centraliseringen som ett hinder för fortsatt utveckling av en 
medarbetarorganisation och han reagerade starkt på upplevelsen att pro-
jektet motarbetades. Arbetet fortsatte dock, tack vare de entusiaster som 
brann för medarbetarskapsfrågorna i projektet.  
 Som följd av styrgruppens nya krav på resurser och förtydligande av 
visionen samt centraliseringen hölls i februari 1999 två krismöten i pro-
jektgruppen. Vad är MBO? och Hur ska vi nå våra mål? var viktiga frågor 
som togs upp, men utan att några konkreta svar gavs. Man diskuterade 
också omorganisationen som skett inom C-verkstaden. Går det att kom-
binera medarbetarorganisation med en centraliserad funktionell organi-
sation? Åsikterna var delade. Olof var fortfarande upprörd och såg nega-
tivt på omorganisationen. En annan person i gruppen försökte vara posi-
tiv och istället för att stirra sig blind på det befintliga söka skapa en vi-
sion utan påverkan från dagens organisation. David deltog inte på mötet, 
senare visade det sig att han under dramatiska former blivit inlagd på 
sjukhus. Utan några egentliga diskussioner tog Olof ansvaret för mötena 
och i mars blev han åter formell projektledare.    
 

5.1.3.5 Ett sista försök 

Olof var vid den tidpunkten produktverkstadschef, men inte inom prov-
området. Frågan om vad medarbetarskap var hade fortfarande inte retts 
ut och projektets vision var fortfarande oklar och behövde förtydligas 
och konkretiseras. Projektgruppen verkade nöjd med sin ”ny-gamla” pro-
jektledare, arbetet blev mer strukturerat och man började gå igenom vad 
som var gjort och inte gjort samt hur man skulle fortsätta arbetet.  
 Som nämnts genomförde författaren år 1999 intervjuer med 16 per-
soner från hela provområdet. Syftet var att få kunskap om de anställdas 
uppfattningar om ledarskap, kompetensutveckling, förändringar, kompe-
tensutveckling, kommunikation, skiftledarrollen i provområdet och in-
ställningen till medarbetarorganisation och medarbetarskap. De skiftan-
ställda ansåg att kunskapsnivån skulle höjas om samarbetet mellan pro-
duktionspersonal och tjänstemän blev bättre och att problem som upp-
stod i arbetet skulle lösas mycket fortare om man till exempel hade nå-
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gon som kunde utföra programmeringsarbete på varje skift. Samtliga 
tyckte också att det är en styrka att arbeta gränslöst i lag.  
 År 2000 genomförde författaren intervjuer med de som aktivt jobbat 
med projektet, produktverkstadschefer, skiftledare och verksamhetsut-
vecklingsledare, med syftet att evaluera MBO-projektet. Resultaten var 
samstämmiga, en medarbetarorganisation innebar ett gränslöst arbete 
mellan tjänstemän och arbetare. Detta skulle leda till att arbetet utförs i 
team och att den som bäst lämpar sig för uppgiften också utför det. Med 
team menas här arbetsgrupper vars medlemmar kommer från olika hori-
sontella funktioner och vertikala avdelningar i organisationen. Genom 
att arbeta gränslöst i team ansåg de intervjuade att kunskapen och kom-
petensen skulle öka samt att den kompetens som behövs för att driva 
verksamheten också skulle finnas på plats under företagets öppettider. 
Därmed skulle arbetet bli roligare och mer effektivt, kvaliteten högre, 
leveransprecisionen säkrare, produktionen mer kostnadseffektiv och slut-
ligen skulle verksamheten bli mer konkurrenskraftig. Förutom att man 
skulle arbeta i gränslösa team skulle kulturella skillnader överbryggas, 
det vill säga organisationen skulle bli fri från existerande föreställningar 
om grupperingar som till exempel att tjänstemännen har högre status. 

  
Om vi kan bryta detta sätt att se på människor och status så kan det 
leda till att vi kan leverera produkter med rätt kvalité på ett kost-
nadseffektivt sätt, annars har vi inga jobb kvar.  

(Projektmedlem, 2000) 
 
En av VU-ledarna såg att MBO kunde bli något gott för medarbetarna, 
att alla skulle känna sig sedda och behövda samt känna engagemang i 
arbetet. Produktverkstadscheferna menade vidare att en medarbetaror-
ganisation skulle innebära att alla arbetar för produkten och ett gemen-
samt mål samt att gränslösheten skulle ge större möjlighet till kommuni-
kation mellan yrkesgrupper, synergieffekter och nya utvecklingsmöjlighe-
ter. Projektgruppen såg att cheferna måste ändra sitt sätt att leda, släppa 
på kontrollen och låta medarbetarna få större ”styransvar”. Styrgruppen 
såg möjligheter till nya former av ledarskap, till exempel skulle två per-
soner kunna dela på ledarskapet, varav den ena sköter personaloriente-
rade frågor och den andra produktionsstrategiska frågor. Det samlade 
intrycket av alla intervjuer var att en medarbetarorganisation skulle 
främja lärande, utveckling och kompetensutveckling i såväl uppgångar 
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som nedgångar i produktionen. Man hade med andra ord stort stöd från 
provområdet – trots bristande förankring! 
 I och med den ”ny-gamla” projektledaren Olof fick projektet en ny-
tändning och projektgruppen kände hopp inför det fortsatta arbetet. En 
andra artikel om MBO-projektet publicerades i personaltidningen i feb-
ruari 1999: ”Nu är snöbollen i rullning”. Artikeln handlar om att MBO 
nystartade med en ”ny projektgrupp” och en ”ny målsättning”: ”projekt-
gruppen skall utveckla en arbetsorganisationsform för att säkra vår lång-
siktiga konkurrenskraft”. Det innebär enligt en av projektmedlemmarna 
bland annat strukturerad kompetensutveckling både ”[…] på bredden 
och på djupet.”. Målsättningen är knappast ny, möjligtvis mer uttalad 
och förstådd av projektgruppsmedlemmarna. Nya målsättningar var kan-
ske inte vad projektet behövde, snarare hade projektledaren behövt sätta 
ned foten. David sade i artikeln att ”nya typer av ledarskap” var ett vik-
tigt diskussionsämne i MBO-projektet, till exempel ”hur skall uppdel-
ningen av ansvar mellan chefer och arbetare se ut” Vidare framgår i arti-
keln att meningen med projektet inte var att de konkreta problemen 
skulle lösas, utan att projektgruppen skulle ”ta fram en metodik som se-
dan skall användas ute i verksamheten – ett verktyg, helt enkelt.”. Slutli-
gen sades att MBO var ett utvecklingsprojekt som ”ska drivas ständigt” 
och att projektgruppen ”bara sätter snöbollen i rullning”. 
 Trots den optimistiska tonen i artikeln, lades MBO-projektet (förutom 
arbetet med partsgemensamma avtal) ”på is” efter semestern 1999. En 
av projektmedlemmarna uttryckte att det var synd att projektet lades på 
is då frågorna blev mer spännande ju längre man kom: 
 

Tråkigt att vi inte fick tillräckligt med resurser, det blev ett arbete 
på sidan om – det fungerar ej. Ju längre vi kom i projektet desto 
mer spännande blev det! Så det är synd att vi var tvungna att lägga 
av.  

(Projektmedlem, 2000) 
 
Avtalsgruppen (MBA) fortsatte alltså sitt arbete mot ett gemensamt av-
tal. 1999-10-01 gick projekttiden ut, projektet låg fortfarande på is och 
var inte formellt avslutat. Det hade varit stora brister i eller total avsak-
nad av uppföljning av de åtgärder man genomfört som till exempel till-
sättningen av skiftledare och VU-ledare. Kanske tänkte sig projektledar-
na att den enkätundersökning som författaren genomförde räckte för 
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projektet? Huruvida de använde den som utvärdering är oklart, men för-
fattarens uppfattning är den inte nyttjades. Projektet hade under sin livs-
tid ett tillfälligt lokalt avtal om att facktillhörigheten inte skulle utgöra 
några hinder för att testa nya arbetsformer och strukturer. Detta innebar 
bland annat att metallanslutna kunde arbeta som tjänstemän utan för-
handlingar (och tvärtom), men det innebar också att de inte kunde kon-
verteras till tjänstemän och få möjlighet till bättre löneutveckling. Vid 
intervjuerna med anställda inom provområdet nämndes detta som ett 
problem som MBO-projektet var ansvarigt för, men inte behandlat. Fort-
farande våren 2000 hade projektgruppen inte beslutat om vad som skall 
ske med de metallanslutna som arbetat heltid med tjänstemannauppgif-
ter, inte bestämt eller pratat med provområdet om vad som skulle hända 
med provytan och inte haft avslutande projektmöte eller styrgruppsmö-
te. Ingen sammanfattning av projektet i skriven form hade åstadkommits, 
vilket skulle skett enligt projektdirektivet. Projektmedlemmarna visste 
inte vid intervjuerna 2000 om projektet fortfarande existerade. I inter-
vjun 2005 med projektledaren Olof framkom att han senare skrivit en 
projektrapport, men att ingen i styrgruppen intresserat sig för den.  
 Trots projektets ”isläge” avrapporterade MBO-projektet på koncern-
gruppsmötet den 3 mars 2000 att de pågående förändringarna tagit sin 
utgångspunkt i visionen om en gränslös organisation, där en viktig kom-
ponent var kompetensutveckling. Det överordnade målet var ”hög kon-
kurrenskraft” vilket skulle uppnås genom att ändra i organisationsstruk-
turen, utveckla medarbetarna och i synnerhet justera ledarskapsstruktu-
ren, vilket också diskuterades i artikeln ”Nu är snöbollen i rullning”. Pre-
sentationen lät påskina att MBO-projektet fortfarande aktivt arbetade 
mot en medarbetarorganisation. Den enda del som levde vidare var 
MBA – vilken av MBO-projektet inte sågs som avgörande för arbetet 
mot en medarbetarorganisation!   
 

5.1.4 MBO – ett eldsjälarnas projekt 
MBO-projektet var alltså radikalt i sin strävan att bryta mot den hävd-
vunna gränsen mellan tjänstemän och arbetare. För att lyckas hade det 
förutom tid också krävts en stark förankring i hela organisationen – den 
fanns inte. 
 Projektförloppet var krokigt med låg kontinuitet till följd av alla byten 
av såväl projektledare som projektmedlemmar. Prioriteten var låg och 
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därmed blev de personella resurserna otillräckliga. Trots detta pågick 
projektet under nästan tre års tid och överlevde bland annat produk-
tionsuppgångar, en sjukskriven projektledare, organisationsförändringar 
och en ständigt kravfylld och pressad vardag. Projektet leddes av engage-
rade individer som brann för medarbetarskapsfrågorna och utan dem 
hade projektet inte överlevt så länge som det trots allt gjorde.  
 

5.1.4.1Olof – plikttrogen administratör 

Olof blev tillsatt som projektledare hösten 1996. MBO-projektet starta-
de dock inte formellt förrän i februari 1997. Valet av Olof som projekt-
ledare ansågs vara enkelt, han hade erfarenhet av att arbeta med arbets-
organisatoriska frågor och arbetade vid personalavdelningen. Den allra 
första tiden som projektledare handlade om att skriva projektdirektiv och 
sätta ihop en projektgrupp. Olof upplevde att det arbetet gick bra. 
 Som redan nämnts gick MBO-projektet på sparlåga direkt efter den 
formella starten på grund av att Olof fick ytterligare ett uppdrag, han 
blev ansvarig för att flytta två produktverkstäder fysiskt från en lokal till 
en annan. Det behövde frigöras plats eftersom verksamheten på en ort 
skulle läggs ned och delar skulle flyttas till Industriföretaget. Hela 
verksamheten tyngdes av detta stora omflyttningsprojekt. Olof avgick 
som projektledare i januari 1998 eftersom flyttprojektet tog all hans tid.  
 Olof fick uppleva flera kriser i projektet, trots detta verkade hans en-
gagemang inte sina – inte helt i alla fall. Först fick han ”rycka ut” och 
flytta två produktverkstäder, vilket ledde till att MBO-projektet stod helt 
stilla. Olof försvann inte från projektet utan arbetade vidare som projekt-
gruppsmedlem samt deltog i koncerngruppsmöten och workshops tills 
han återigen blev projektledare. Därefter upplevde han att projektet 
motarbetas då företaget centraliserade verksamheten, vilket han uppfat-
tade gick helt mot idéen om en medarbetarorganisation. Ungefär samti-
digt med omorganisationen blev David akut sjukskriven och Olof fick 
åter ”rycka in” som projektledare. Projektgruppen uttryckte en positiv 
förväntan på den nygamla projektledaren, som uppfattades som en struk-
turerad ledare. Han förväntades ta gruppen till faktiska aktiviteter och 
praktiska avslut. Han fick möjligheten att arbeta 100% med projektet, 
men snart rann allt utom arbetet med avtalen ändock ut i sanden, utan 
formellt avslut. Inte nog med det, när projektet väl var avslutat stod Olof 
utan vare sig formell befattning, arbetsuppgifter eller chef.  
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 Både vid kriserna och i det ”vanliga” projektarbetet visade Olof ett 
lugn som också gav honom auktoritet, utan att på något sätt ta över le-
darrollen från David. Olof verkade alltid tänka innan han talade och han 
var en god lyssnare. När han åter tog över projektledarrollen sökte han 
planera, strukturera och samordna alla löst hängande idéer i projektet.  
 I intervjun 2005 berättar Olof att han tyckte att projektledarna och 
styrgruppen inte tillräckligt väl lyckades skapa ett gemensamt och kon-
kret mål. Detta berodde troligen på båda parter. Vågade inte Olof kräva 
styrgruppens engagemang? Och ville verkligen styrgruppen få till ett 
gemensamt konkretiserat mål? Olof ansåg också att de saknade delmål. 
Han menade visserligen att det är svårt i den här typen av projekt, men 
att man ändå måste försöka. En följd av de otydliga målen var att projek-
tet fick känslan av ”att aldrig ta slut” menade Olof. Ett annat misstag 
som Olof ansåg att han gjorde som projektledare var att inte försöka få 
ut idéerna om en medarbetarorganisation till en större del av verksam-
heten än provområdet. Han menade att genom en större uppmärksam-
het utåt så sätter man också större press på sig själv av leverera resultat. 
Andra lärdomar han dragit av projektet är att erfarenhetsutbyte är vik-
tigt. I MBO-projektet fanns den möjligheten genom att exempelvis stu-
dera syskonprojektet, vilket endast gjordes vid ett tillfälle, under ledning 
av Sven.   
 Olof dokumenterade MBO-projektet, men rapporten har inte spridits i 
vare sig projektorganisationen eller styrgruppen och endast en person i 
den övriga organisation har varit intresserad av skriften. En kollega till 
Olof såg rapporten som ett sätt att lära sig mer om förändringsarbete 
inom företaget. 
 Under den första tiden efter projektets avslut under sensommaren 
1999 visste inte Olof vad han skulle arbeta med, han sade i intervjun 
2005 att det var en ”mycket jobbig tid”. Han fick varken stöd från styr-
gruppen eller någon överordnad efter projektets slut. Han nämnde i ett 
samtal med författaren att han gärna skulle flytta utomlands, vilket väl 
får tolkas som en vilja att komma bort från företaget. Det positiva som 
ändå kom ut av den jobbiga tiden i MBO-projektets bakvatten är att han 
tycker det är enklare att hantera ”tuffa tider”, då han finner en styrka i 
att ha klarat det tidigare.  
 En tid efter projektets avslut sökte han sig till ett helt annat affärsom-
råde, långt ifrån den organisation som MBO-projektet genomfördes 
inom. Där arbetade en överordnad chef som han hade positiva erfaren-
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heter av. I den nya tjänsten skulle Olof som verkstadschef hantera om-
fattande personalneddragningar. Han uppfattade det själv som att han 
lyckades göra det med upprätthållande av en god stämning inom verk-
staden. Efter det arbetade han som chef för ytterligare en annan enhet, 
ett som han uttryckte ”roligt och engagerande” arbete. Därefter fick Olof 
åter förfrågan om att omorganisera en verkstad, men inom ett annat dot-
terbolag inom regionen. Arbetet handlade om att omorganisera efter 
omställningen från transferlina till NC-maskiner, en teknik som ställde 
helt nya krav på organisationen än tidigare. Han arbetade där till och 
med september 2006, då han återigen fick en tjänst på Industriföretaget, 
nu som inköpsledare. 
 Olof sade i intervjun 2005 att han skulle tänka efter många gånger 
innan ha drar igång ett liknande projekt igen. I ena stunden sade han 
aldrig mer, men i slutet av intervjun sade han, att han nog skulle tacka ja 
om han fick ett erbjudande att arbeta med ett liknande projekt. Kanske 
skulle han då börja med ett nära samarbete med de fackliga parterna, 
inte bara kring specifika avtalsfrågor utan av arbetsorganisationen som 
helhet. Att dra igång ett projekt som MBO handlar om att bryta histori-
en, bryta sig loss från tankarna om att det är arbetaren som arbetar och 
tjänstemannen som tänker, menar Olof. En medarbetarorganisation skul-
le bli en helt annan värld än den Taylor skapade – 
 

… och det är mycket is att bryta!  
(Olof, 2005) 

 
Den bild som växte fram kring Olof var att han gång på gång fick ”rycka 
ut” och reda i svåra arbetsuppgifter och projekt. Han verkade vara en 
person med hög moral och pliktkänsla och fick med sin sociala förmåga 
och engagemang hantera svåra processer som personalneddragningar, 
radikala arbetsorganisatoriska- och kulturella förändringar. Man kan be-
skriva honom som en ”plikttrogen administratör”. 
 

5.1.4.2 David – visionär 

David läste maskintekniskt gymnasium fyra år. Under sina år på Indu-
striföretaget vidareutbildade David sig inom ”Manufacturing Technolo-
gy” och ”Management” genom företagets egna kurser. Han läste också 
enskilda kurser på universitetet: ”CAD/CAM” (10hp) på Chalmers och 
”Occupational and Organizational Psychology” (40hp) på Högskolan 
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Väst. Den senare påbörjade han i januari eller augusti 1998 och läste 
den parallellt med befattningen som produktverkstadschef och engage-
manget i MBO-projektet.  
 David hade arbetat sig uppåt inom Industriföretaget. Han började 
som operatör/kontrollant och gick sedan vidare till produktionstekniker, 
projektledare för mindre tekniska projekt, projektledare för ett större kva-
litetsintegrationsprojekt såsom implementering av TQM samt utveck-
ling och införande av certifieringsprogram för samtliga operatörer. 1994 
blev David produktverkstadschef för en enhet bestående av ca 80 
medarbetare och med en omsättning på ca 300 MSEK. David arbetade 
alltså 3-4 år som produktverkstadschef innan han också fick projektle-
darrollen för MBO.  
 David var ännu inte fyllda 30 när han fick erbjudandet om projektle-
darrollen. Han var ”hungrig” och hade intresse för arbetsorganisatorisk 
utveckling och upplevde själv att han hade tillräcklig legitimitet i organi-
sationen för att bli projektledare. Han var visionär med många idéer om 
en framtida arbetsorganisation. Powerpointbilder ritades och en del för-
ändringar kom till stånd. I intervjun 2005 beskrev han vilka lärdomar 
han dragit av projektarbetet, bland annat att man ska ”följa det som är 
bestämt” – med andra ord inte ständigt komma på nya idéer! Under Da-
vids tid som projektledare beslutade styrgruppen att en referensgrupp 
skulle bildas och träffas minst var tredje vecka som ett bollplank till pro-
jektgruppen. Gruppen samlades aldrig! Kan det ha varit för att David 
ville genomföra sina ”egna” idéer? David såg till att införa en (för företa-
get) ny skiftledarroll för att underlätta sitt eget arbete. Han själv menade 
i intervjun 2005 att projektet dock blev mer av ett analysprojekt än ett 
genomförande projekt.  
 David liksom Olof drev ett projekt under omöjliga omständigheter. 
Samtidigt som han var produktverkstadschef och projektledare för 
MBO-projektet läste han en arbetsrelaterad 40p kurs på universitetet. 
Dessutom kunde projektmedlemmarna endast lägga ett par timmar i 
veckan av sin arbetstid på projektet. Vecka efter vecka samlade han ihop 
projektmedlemmarna till möte, men under mellantiden skedde ingenting. 
Eftersom styrguppen inte såg till att mer tid kunde läggas på projektet 
och heller aldrig efterfrågade några resultat, kunde David fortsätta att 
driva projektet på detta sätt – till han blev sjukskriven för stressrelaterad 
ohälsa.  
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 I intervjun 2005, fem år efter att projektet lades ner sade David, att 
han inte reflekterat över projektet på ”väldigt, väldigt länge”. Trots att 
David blev sjukskriven i samband med projektet, sade han att det inte 
kom upp några negativa känslor när författaren kontaktade honom för 
intervjun, snarare var det roligt att få tala om MBO-projektets frågor som 
han menade var lika viktiga 2005 som 1998. Vidare berättade han att 
styrgruppens roll och ansvar borde ha definierats och uttalats tydligare. 
Det var något som han inte krävde under projektets gång. Kanske var 
han rädd för att tappa den frihet som otydligheten ändå innebar? 
 Efter projektets avslut arbetade David en tid som projektledare med 
att sammanföra ett nyuppköpt norskt bolag med Industriföretaget, out-
sourcingprojekt och andra mindre projekt. Uppgifter som han inte själv 
sökt. David hade under sina år som produktverkstadschef fått ett ökat 
intresse för affärer, snarare än produktion och sökte sig således till såda-
na typer av tjänster. Han började jobba hos en kund i USA och var där i 
tre år. Under tiden fick han med sig en stor affär hem, vilket han rönte 
stor uppskattning för. Från att ha varit socialt engagerad i MBO-
projektet visade David andra sidor, som en uppåtsträvande och affärs-
mässigt driven person. 
 

5.1.4.3 Kompletterande roller 

Den bild som växt fram kring David skiljer sig markant från Olofs. Deras 
vägar korsades i MBO-projektet, där de båda agerade eldsjälar för frå-
gorna kring arbetsorganisatorisk utveckling i det specifika projektet 
MBO, men annars är skillnaderna stora. David var visionär medan Olof 
var jordnära. David var kaxigt självsäker medan Olof var trygg i sina erfa-
renheter. David gjorde ”roliga saker” medan Olof gjorde ”det man bad 
honom om”. Man kan också säga att de kompletterande varandra och 
att det troligen hade funnits ett värde i att dela på projektledarskapet! 
 När projektet avslutats visade Olof på starka drag av moral och plikt-
trogenhet.  Detta kom till uttryck i de uppdrag han fick, det vill säga 
reda ut svåra processer där många människor berördes. David å sin sida 
fick gång på gång driva mer tekniska affärsprojekt, i linje med verksamhe-
ten. Efter MBO-projektet blev det också tydligt att varje uppdrag som 
David fick ledde honom framåt och uppåt på karriärstegen, medan Olof 
fortsatte att genomföra tuffa, men visserligen lyckade uppdrag av perso-
nal och organisatorisk karaktär.  
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 De två förändringsledarna hade för det första inte realistiska resurser 
för att driva ett projekt av denna dignitet. Kanske hade de inte heller 
förmåga att hävda projektet internt eller leda gruppen och koordinera 
dess ansträngningar för att svara mot de visionära mål som projektgrup-
pen stod inför. Projektet kom att symboliseras med rollen skiftledare och 
gratis kaffe till samtliga anställda, det vill säga även till arbetarna – i sig 
viktiga symbolhandlingar för det man sökte uppnå, men inte tillräckliga 
för att skapa en industriell revolution.   

 
5.2 Verket: Driftledare på väg mot självständiga be-
slut  
”Utveckling av driftledarrollen” var ett utvecklingsprojekt inom en för-
valtande trafikenhet inom ett statligt verk. Förutsättningarna för Verkets 
verksamhet hade förändrats dramatiskt på senare år. För det första skulle 
verksamheten hantera flera konkurrerande kunder, från tidigare endast 
ett fåtal kunder. Dessutom hade Verket under ett par år genomfört stora 
organisatoriska förändringar på regeringens uppdrag. De nya förutsätt-
ningarna hade gjort att de enskilda medarbetarna stod inför delvis nya 
yrkesroller. Den enskilda medarbetaren måste fatta fler självständiga be-
slut och kunde inte längre förlita sig på direktiv, rutiner och regler – vil-
ket tidigare var funktionellt.  
 Verket hade till skillnad från Industriföretaget och dess koncern liten 
erfarenhet av organisationsforskning som organisationsutveckling och 
aktiv utveckling av personalpolitiska frågor. De forskningsprojekt som 
främst drivits på Verket var av teknisk karaktär, vilket kan ha försvårat 
genomförandet av det nu aktuella utvecklingsprojektet. 
 En förundersökning av verksamheten sammanställd i en intern rap-
port (oklart vem som utförde förundersökningen) gav följande problem-
ställning för projektet:  
 

• Ansvaret för verksamheten och verksamhetsutveckling behövde 
fördelas på ”flera händer”. 

• Förståelse för kundernas behov och ambitioner behövde spridas 
och fördjupas i organisationen. Här var det viktigt att skilja mellan 
företagsbehov och en samhälls- eller systemsyn. 

• En ökad prioritering av planering, till skillnad från problemlösning. 
Det innebar en förlängning av tidshorisonten i arbetet förbi ”här 
och nu”. 
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• En betoning av utveckling och lärande med särskilt fokus på 
medarbetarna. 

 
En väsentlig målsättning för projektledarna var att söka nya arbetssätt 
för att utveckla kommunikations- och ledningssystem. Forskarna tolkade 
detta som att få systemen att kugga i varandra inom organisationen, att 
säkra att flödet av information, direktiv, kunskap och erfarenheter mellan 
de olika nivåerna i organisationen sker utan hinder eller förvrängning. 
Tanken var att höja beslutskompetensen hos medarbetarna på arbets-
platserna. 
 Forskarna M och P vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm blev kontak-
tade av projektledarna. De företrädde den kunskapsbas som projektle-
darna på Verket ansåg behövdes kring lärande, utveckling och arbetets 
organisering. Samarbetet ledde till formulerandet av projektet ”Utveck-
ling av driftledarrollen”. En ”driftledare” koordinerar driften inom ett av-
gränsat geografiskt område med hjälp av tekniska system. I projektet an-
vändes driftledare som ett samlingsnamn för flera olika befattningar vil-
ket kan ha ställt till förvirring ute i organisationen.   
 Till projektet knöts också en forskningsassistent, som efter en tid slu-
tade av privata skäl och då anställdes istället författaren. Forskaren M 
och forskningsassistenterna stod för det mesta av det empiriska arbetet. 
Forskaren P deltog främst i möten med utvecklingsgruppen samt var 
ansvarig för ansökan om forskningsmedel.   
 

5.2.1 På väg mot självständiga driftledare  
Projektet drevs inom ett av Verkets förvaltande enheter, vars huvudsakli-
ga uppgifter var att konstruera förslag till tidtabeller, genom ledning och 
klarering leda avtalad trafik, ge ut föreskrifter inom sitt ansvarsområde, 
ansvara för säkerheten, uppföljning och redovisning av trafikens punkt-
lighet samt på uppdrag av trafikutövarna utföra trafikantinformation via 
informationstavlor och högtalarutrop (Verkets hemsida 20061120). 
 Verket avknoppades från ett statligt företag och ärvde en decentralise-
rad organisation, vilken förstärktes i och med svårigheten att bemanna 
huvudkontoret. I det nybildade Verket fick distrikten stort ansvar, stora 
befogenheter och en stark ställning gentemot huvudkontoret, vilket 
centralt i Verket upplevdes som ett problem. Mot denna bakgrund kan 
man också tänka sig, att Verkets högsta ledning uppfattade sig själva mer 
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som uppdragsgivare än ledare för distrikten. Driftledningscentralens 
starka ställning gentemot huvudkontoret skulle komma att få effekter i 
projektet. Ytterligare en orsak till distriktens maktställning kan vara, att 
departementet tilldelade dem medel direkt för utbyggnad och förvalt-
ning av trafiknätet.  
 För att förstå utvecklingsprojektets förutsättningar är det viktigt att 
veta hur statens myndighetsövning styr Verket. Verket får verksamhetsö-
vergripande krav från staten, samtidigt som regeringen, närmast repre-
senterad av näringsdepartement, uppträder som uppdragsgivare. Verket 
hade från 1990-talet departementets krav på att utvecklingsarbetet för-
utom förvaltningsarbetet också skulle vara en strategisk viktig faktor, det 
vill säga den löpande driften. Då regeringen går in och påverkar enskilda 
projekt kan Verkets uppdrag förändras, vilket också kan ses som att re-
geringen utövar ledning på Verket. Detta kan i sin tur påverka möjlighe-
ten att utöva ett eget ledarskap. (Marking, 2002)  
 Med Utveckling av driftledarrollen önskade man bryta traditionen av 
en stark regel- och direktivstyrning, ett arbetssätt som präglar branscher 
med stark säkerhetskultur. Strävanden som liksom MBO-projektets kan 
ses som ett uttryck för en modernare människosyn! 
 Utvecklingen mot en organisation med färre regler och direktiv för det 
dagliga arbetet var inte en följd av tidigare arbetsorganisatorisk utveck-
ling, såsom MBO var på Industriföretaget. Detta gjorde projektet på 
Verket än mer radikalt! På Industriföretaget hade man framgångsrikt ar-
betat mot en vertikal integration och önskade fortsätta i samma riktning. 
Den förvaltande enhetens satsning för ett utvecklat medarbetarskap var 
till följd av yttre tryck på grund av ändrade förutsättningar i verksamhe-
ten. Man var helt enkelt tvungen att ändra på arbetsorganisationen för 
att kunna hantera konkurrerande kunder – ett yttre tryck som inte var 
lika tydligt på Industriföretaget.  
 

5.2.2 Projektets struktur 
Ledningsgruppen för den förvaltande enheten inom Verket blev utveck-
lingsprojektets uppdragsgivare. Projektet drevs sedan inom en av åtta 
driftledningscentraler vid den förvaltande enheten, vars främsta uppgift 
var att upprätthålla tillgänglighet i de tekniska systemen samt korrigera 
eventuella störningar. Med projektet ville man höja precisionen med bi-
behållen säkerhet i systemet.  
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 En så kallad ”utvecklingsgrupp” bildades på inrådan från forskarna. 
Gruppen skulle bestå av ett vertikalt snitt ur organisationen, driftled-
ningscentralens chef  och en gruppchef vid centralen, distriktets chef, 
cheferna för den förvaltande enhetens operativa och administrativa verk-
samhet (vilka var enhetens näst högsta ledningsnivå), projektledarna och 
forskarna. Inga fackliga representanter var involverade. Projektledarna 
var Anita och Bengt19. Anita var anställd på enhetens huvudkontor och 
arbetade med mer övergripande personalarbete samt samordning av per-
sonalhandläggare anställda ute på olika distrikt. Bengt arbetade som 
central säkerhetshandläggare och verksamhetsutvecklare för huvudkon-
toret, men var placerad vid en av driftledningscentralerna. Forskningsle-
darna var forskarna M och P vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Fors-
karnas intention var att gruppen skulle fungera som en ”arena för kun-
skapsbildning och meningsskapande för hela enheten”, men blev mer av 
en traditionell styrgrupp.  
 
 

 
 
Figur 5.5 Deltagarorganisation för projektet Utveckling av driftledarrollen. 
                                                
19 Fingerade namn.  

Huvudkontor den förvaltande enheten 
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- Den administrativa chefen 
- Projektledarna Anita och Bengt 
 
- Projektledarna Anita och Bengt 
- Chefen för regionen 

- Chefen för den aktuella  
   driftledningscentralen 

- En gruppchef 
 
 

- Forskare vid ALI 
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För att förenkla för läsaren kommer chefen för den operativa verksamhe-
ten fortsättningsvis benämns ”chefen O”, den administrative chefen be-
nämns ”chefen A” och chefen för den aktuella driftledningscentralen be-
nämns ”chefen D”. 
 
Forskarna introducerade en arbetsorganisatorisk utvecklingsmetod som 
senare kom att användas. Projektet blev sålunda metodbundet där fors-
karna stod för genomförandekunskapen medan de två projektledarna 
främst kom att vara en kommunikationslänk mellan forskarna och Ver-
ket. 
 

5.2.3 Utvecklingsprojektets förlopp 
Utvecklingsprojektets förlopp redovisas i tabellen (två delar) nedan och i 
löpande text i de åtta kommande avsnitten. 
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Tabell 5.4 Utvecklingsprojektets förändringsfaser och kritiska händelser samt pro-
jektledarnas engagemang i projektet, del 1. 
 
Föränd-
ringsfas 

En idé växer fram Projektuppdrag formuleras 

Tidpunkt Vår 2001 Febr 2002 Mars 2002 April 2002 Maj 2002 
 

Aktiviteter  
i projektet 

  Uppdrag for-
mulerades till 
Bengt och Ani-
ta av Verket i 
och med den 
nya säkerhets-
instruktionen 
och Vinter-
utredningen, 
som krävde 
krafttag 

  
 
 

Projekt-
ledarna 
Anita och 
Bengt 

Anita och 
Bengt samta-
lar första 
gången om 
arbets-
situationen 
för de opera-
tiva medar-
betarna 

Anita och 
Bengt samta-
lar om hur 
man inom 
Verket ser på 
sina operativa 
medarbetare 
Nu rotar sig 
idén om att 
något radikalt 
måste göras 

Anita och 
Bengt blir pro-
jektledare  

Anita och 
Bengt har 
möte med en 
intresserad 
driftlednings-
central (DLC), 
de stärks i sina 
tankar då de 
får gehör för 
sina idéer 

Anita och 
Bengt presente-
rar tankar om 
ett långsiktigt 
arbetssätt för att 
nå målet ”en 
besluts-kraftig 
driftledare” för 
Trafiks led-
ningsgrupp och 
får mandat att 
fortsätta  
och får  
mandat att fort-
sätta 
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Tabell 5.4 Utvecklingsprojektets förändringsfaser och kritiska händelser samt pro-
jektledarnas engagemang i projektet, del 1. 
  
Föränd- 
ringsfas 

Utvecklingsprojektets arbetsmetod be-
stäms 

 

Sept-dec 
2002 

Okt 2002 Jan 2003 Feb 2003 Mars 2003 April-maj 
2003 

  Chefen O, 
chefen A, 
Anita och 
Bengt från 
Verket kom-
mer till ALI 

 Uppdrags-
givarna beslu-
tar att genom-
föra ett pilot-
projekt med 
metoden 
”verksam-
hetsknutna 
samtal” hets-
knutna sam-
tal” 

 

Anita och 
Bengt inter-
vjuade 80 
personer på 
landets DLCs 
kring befint-
lig arbets-
organisation 
Engage-
manget stärk-
tes ytterligare 

Anita och 
Bengt träffade 
blivande forsk-
ningsledare för 
projektet vid 
ALI. Forskarna 
visade stort 
intresse. Bengt 
och Anita fick 
info om lärande 
organisation 
och imponera-
des över fors-
karnas mot-
tagande 

 

 
Ett år (!) 
efter att Ani-
ta och Bengt 
fick projekt-
ledar-
uppdraget 
för de kon-
kreta samtal 
om hur de 
ska ”gå från 
ord till 
handling” 

 

 
Anita och 
Bengt skickar 
en förfrågan 
till fyra DLCs 
som visat in-
tresse. Efter 
svar om varför 
de vill delta 
beslutar Anita, 
Bengt och 
chefen A vil-
ken DLC som 
får delta. 

 



 

128                                                                                           Kristina Palm 

Tabell 5.5 Utvecklingsprojektets förändringsfaser och kritiska händelser samt pro-
jektledarnas engagemang i projektet, del 2. 
 
Föränd-
ringsfas 

                    Verksamheten involveras DLCn plan- 

Tidpunkt Juni 2003 Sommar 
2003 

Sept 2003 Okt 2003 Höst 2003 
 

Aktiviteter  
i projektet 

Möte på utvald 
DLC och tele-
fonkonferens, 
forskarna tar en 
ledande roll i 
båda aktivite-
terna 

 

 
Dialog-
konferens I 
genomförs 
under ledning 
av forskarna 

Uppfölj-
ningsdagar på 
dialog-
konferensen 
Cheferna O 
och A närva-
rar 
DLC flaggar 
för att de har 
en egen 
utvecklings-
agenda  
för att de har 
en egen 
utvecklings-
agenda 

Forskarna skis-
sar på ett för-
slag för det 
långsiktiga 
forsknings-
projektet och 
skriver ansökan 
om forsknings-
anslag 

Projekt-
ledarna 
Anita och 
Bengt 

Intar observe-

rande roller 
Anita träffar 
två grupp-
chefer och 
samtalar om 
frågeställ-
ningen till 
dialog-
konferens 
Telefon-
konferens 
med forska-
re och 
grupp-
chefer 

Intar 

observerande 

roller 

Anita och 
Bengt ansva-
rar för upp-
följning. 
Upplever att 
de får bekräf-
telse på att 
verksam-
hetsknutna 
samtal är rätt 
metod 
Reagerar ej 
på att DLC 
flaggar för 
egen agenda 
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Tabell 5.5 Utvecklingsprojektets förändringsfaser och kritiska händelser samt pro-
jektledarnas engagemang i projektet, del 2. 
 
-erar andra  
aktiviteter  

Intervjuer  Tredje konf. ett ab-
rupt avslut 

Efterarbete – ett för-
sök till lärande 

Nov 2003 Dec/jan 2003/04 Jan-febr 2004 Febr 2004 - Mars 
2005 

Den presumtiva 
utvecklings-
gruppen ses, dis-
kuterar projektets 
design, finansie-
ring etc. 
Chefen D presen-
terar en egen 
agenda 

Forskaren M 
intervjuar med-
lemmarna i ut-
vecklings-
gruppen 
Författaren knyts 
till projektet 

Tre av fyra planerade 
dialogkonferenser 
genomförs på DLCn, 
forskaren M och förfat-
taren leder dem 
Olika agendor mellan 
projektet och DLC 
leder till att ett möte 
inte blir av och att pro-
jektet avbryts vid den 
tredje dialogkonferen-
sen 
Projektledarna och 
chefen A träffar sedan 
DLC för att diskutera 
avbrottet 

Cheferna O och A, 
projektledarna, region-
chefen och forskarna 
träffas på Verket för att 
diskutera det som skett 
Några veckor senare 
ses samma grupp för-
utom regionchefen på 
ALI för att fortsätta 
diskussionerna. Mötet 
mynnar bla. ut i att de 
fyra ska skriva varsin 
reflektionstext kring 
projektet 

  Varken Anita eller 
Bengt har aktiv roller i 
konferenserna. 
Anita börjar tvivla på 
att de valt rätt arbets-
plats. Bengt reagerar 
starkt på anledningen 
till varför det planerade 
mötet blir inställt. 
Både Anita och Bengt 
får ta emot stark kritik 
från DLCn, men får 
inget stöd av cheferna 
från DLCn, men får 
inget stöd av cheferna 

Anita samtalar mycket 
med forskaren M och 
Anita får bearbeta det 
som skett.  
Bengt är besviken på 
sina chefer som inte 
engagerat sig tillräck-
ligt. 
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Tabellerna visar tydligt på hur Anitas och Bengts roll i projektet föränd-
ras, från att ha varit aktiva med egna initiativ och aktiviteter blir det 
alltmer passiva i forskarnas sällskap.  
 

5.2.3.1 En idé växer fram 

Som nämnts i metodkapitel 4 skrev projektledarna, chefen A och chefen 
O varsin reflektionstext kring projektet. Projektledaren Anita beskriver 
utförligt hur projektidén om en utvecklad arbetsorganisation växte fram. 
Deras första steg ”på denna resa” togs under våren 2001, då bland an-
nat Anita och Bengt träffades för att samtala om konsekvenserna för tra-
fikledarna (senare talade man om driftledarna) av införandet av en ny 
instruktion för trafiksäkerhet. Den dåvarande instruktionen hade brister 
dels utifrån att den är skriven för endast en kund och dels utifrån att 
”alla situationer och handgrepp måste vara beskrivna in i minsta detalj”, 
för att rätt beslut ska kunna tas. Bengt förklarade att följden blev att 
medarbetarna inte trodde att de kunde hantera någon situation om den 
inte behandlats i instruktionen  – ”fast vi alla vet att vi faktiskt hanterar 
massor av sådana situationer”, skrev Bengt i sin reflektionstext. Chefen 
O beskrev instruktionen som ett gammalt regelverk och hur den skulle 
komma att förändras: 
 

Trafiksäkerhetsreglerna som uppfattats som [verksamhetens] ”bi-
bel” där all beskrivning fanns om arbetsinstruktioner för olika per-
sonalgruppers agerande ur olika aspekter fanns dokumenterade. I 
detta gamla regelverk […] finns inte bara trafiksäkerhetsregler utan 
också tekniska krav, vilka blanketter som skall användas vid infor-
mationsöverförande och ned till att […]föraren faktiskt är skyldig 
att ha med sig en rättvisande klocka under […]färden. Denna för-
åldrade arbetsinstruktion skulle ersättas med ett trafiksäkerhetsre-
gelverk som var helt rensat från arbetsinstruktioner, tekniska krav 
osv. Dessutom förespeglades ett krafttag på stora förändringar av 
själva reglerna och regelverkets språk och strukturella uppbyggnad.  

(Ur chefen Os reflektionstext) 
 

Bengt och Anita konstaterade i sitt samtal att den nya instruktionen 
skulle innebära att hela organisationen måste förhålla sig till driftledar-
nas kunskaper, erfarenheter, egenskaper på ett helt annat sätt än tidigare. 
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Anita beskrev diskussionen om hur man skulle ändra på organisationens 
förhållningssätt som ”trevande”. Först i februari 2002, det vill säga drygt 
ett halvår efter det första samtalet, återtog Anita och Bengt diskussionen 
under en tågresa föranledd av ett möte kring trafiksäkerhetsinstruktio-
nen. De började att diskutera hur man inom den förvaltande enheten såg 
på sina operativa medarbetare, resurser som de inte tog tillvara och 
släppte fram. Istället styrdes de med fler och fler regler. All kompetens-
utveckling var lika med traditionell utbildning. De hade hittills inom en-
heten fokuserat på att utveckla ledningen, medan arbetet på driftled-
ningscentralerna i princip var oförändrat.  
 

5.2.3.2 Projektuppdrag formuleras 

I februari 2002 kom den så kallade ”Vinterutredningen”, där regeringen 
krävde krafttag för att komma tillrätta med punktligheten i trafiken un-
der vintermånaderna. En av åtgärderna var att utveckla en ”kraftfull 
driftledning”, med ett tydligt mandat. Ett uttalande från den dåvarande 
generaldirektören (GD) vid Verket beskriver en radikal avvikelse från 
den tidigare arbetsgången: 
 

DLC är GD i akuta störningsläge.  
               (Utdrag ur Anitas reflektionstext) 

 
Uttalandet innebär att driftledarnas befogenheter kraftigt ska öka – att 
de ska ses som experter i varje unik situation. Detta ligger också i linje 
med den nya säkerhetsintruktionen som förutsätter självständiga driftle-
dare. Anita berättade vidare att verksenhetens ledning diskuterade direk-
tiv som skulle tydliggöra detta mandat alternativt en utbildning som 
skulle ”lösa problemet”.  
 För åtminstone Anita utgjorde Vinterutredningen och generaldirektö-
rens uttalande en anledning till hennes starka engagemang. Huruvida 
det hade betydelse för chefen O är oklart, exempelvis nämnde han inte 
GDns uttalande i sin reflektionstext. Det är dock rimligt att det haft be-
tydelse eftersom uppdraget till Anita och Bengt gavs snart efter att Vin-
terutredningen offentliggjorts. Anita och Bengt skulle: 

 
…underlätta den fortsatta beslutsprocessen när det gällde utveck-
ling och förändring av den framtida trafikledningsrollen och därmed  
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resultera i en kulturell förändring av uppdrag och mandat hos ope-
rativ personal vid [enheten]… 

     (Utdrag ur Anitas reflektionstext) 
 

Det är alltså inget litet uppdrag som Bengt och Anita får här, arbetet ska 
resultera i en kulturell förändring, inte bara ute på driftledningscentra-
lerna, utan på hela Verket! För att använda projektledaren på 
Industriföretaget Olofs uttryck – det är mycket is att bryta! 
 Bengt och Anita förde gemensamma samtal utifrån sina respektive er-
farenheter. Bengt med den konkreta verkligheten som trafikledare och 
Anita utifrån sitt personalarbete och som hon sade ”det lilla” hon visste 
om lärande organisationer. Anita berättade att de talade mycket om vad 
som händer när man gör misstag och fel i organisationen och hur det 
påverkar medarbetarna. De såg att organisationen behövde ta steget från 
individuell till gemensam kunskap och skapa förutsättningar för lärande. 
 Efter ett antal samtal kände Anita och Bengt behov av att komma ut i 
verkligheten och se om det fanns någon jordmån för deras tankar. De 
valde att kontakta en gruppchef på en av driftledningscentralerna, som 
de visste var präglad av säkerhetsfrågor i den regelstyrda strukturen sam-
tidigt som de upplevde henne som nytänkare med ett öppet sinne. I slu-
tet på april 2002 träffade de henne och hade vad Anita beskriver som 
”en mycket givande diskussion” kring bland annat konsekvenser av re-
gelstyrningen. De pratade också om behovet av ett annat ledarskap och 
ett annat sätt att lära. Bengt och Anita stärktes ytterligare av detta sam-
tal, de såg värdet av att arbeta med små steg för att åstadkomma en för-
ändring som driftledarna själva bar fram. 
 I maj 2002, det vill säga två månader efter att Bengt och Anita fått 
uppdraget chefen A, deltog de i ett ledningsgruppsmöte. De skrev ett 
underlag till ledningsgruppen (Rapport 2002-05-15) och målet var att 
få den att anta ett långsiktigt arbetssätt för att nå målet med ”besluts-
kraftiga driftledare”. Bengt och Anita sökte övertala ledningsgruppen att 
inte satsa på en ”kampanj”, utan istället arbeta långsiktigt och med bred 
delaktighet. Anita och Bengt presenterade för ledningsgruppen vad de 
ansåg vara ”framgångsfaktorer för projektet”:  

 
- För att lyckas med detta förändringsarbete krävs en fast överty-

gelse i ledningen att detta är ett hållbart arbetssätt – även när 
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motgångarna kommer. Man måste i handling visa en vilja att ge 
förtroende och visa tilltro för att processen skall kunna leda till 
att visionen förverkligas. 

- Utvecklingen i arbetsgrupperna kan inte vara en isolerad förete-
else utan det måste finnas en vilja att verkligen lyssna på det som 
framkommer och kunna ha en konstruktiv dialog  

- Arbetssättet innebär också ett ökat risktagande eftersom det kan 
väcka motreaktioner och blottlägga outtalade normer och struk-
turer. Härför måste finnas en beredskap och (återigen) en fast 
övertygelse i ledningen för att möta sådana reaktioner. (citat ur 
rapport 2002-05-15) 

(Utdrag ur Anitas reflektionstext) 
 
Anita beskrev vidare att ledningsgruppen antog strategin om långsiktig-
het och bred delaktighet och att hon och Bengt fick uppdraget att besö-
ka driftledningscentralerna i landet för att sondera förutsättningarna. I 
början av september samma år påbörjades rundresan där de besökte sju 
av åtta driftledningscentraler samt samtliga arbetstagarorganisationer. 
De pratade med chefer på olika nivåer och medarbetare ur alla yrkes-
grupper, sammanlagt ca 80 personer fram till årsskiftet 2003 – ett gedi-
get arbete! 
 Under samma period började Bengt och Anita söka efter organisatio-
ner som ”kommit en bit mot en lärande organisation”. De kom till slut i 
kontakt med forskaren P vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm, som fors-
kat inom detta område. De fick möjlighet att träffas i oktober 2002, var-
vid även forskaren M vid Arbetslivsinstitutet deltog. Anita betonade i 
sin text att de var ”imponerade över mottagandet” de fick, det stora in-
tresse forskarna visade för deras frågor och hur de ”bjöd på sig själva” 
och sin kunskap. De fick lästips och bokade in fortsatta samtal. Anita 
beskrev det som ”mycket konkreta samtal”, där de omprövade sina tan-
kar och lärde sig bland annat mer om vad som präglar hållbara organisa-
tioner, om lärtillfällen i vardagen, styrkan att arbeta i team och arbetets 
organisering. Tankarna om att göra något tillsammans växte fram under 
hösten.  
 

5.2.3.3 Utvecklingsprojektets arbetsmetod bestäms  

Forskarna P och M hade erfarenhet att arbeta med ”verksamhetsanknut-
na samtal” och presenterade metoden för Anita, Bengt, chefen A och 
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chefen O vid ett möte i januari 2003. Under februari 2003, nästan ett 
år efter att Bengt och Anita fått uppdraget, började de skissa på hur de 
skulle ta sig från ord till handling genom att starta ett försöksprojekt. De 
försökte hitta tillfällen för forskarna att komma på ledningsmöte under 
våren 2003, vilket dock aldrig skedde. Orsaken är okänd.  
 Projektet startades ursprungligen för att rådande starka styrning inte 
passade in i den nya organisationen där driftledarna hade fått fler kon-
kurrerande kunder att hantera. GD hade uttryckt att ”verkliga krafttag” 
behövdes för att komma till stånd med denna förändring. Författaren har 
försökt få svar på varför man valde dessa projektledare, men inte någon i 
utvecklingsgruppen hade något svar det verkade bara bli så! Så här skri-
ver chefen O i sin reflektion: 
 

Jag kan inte dra mig till minnes på vilket sätt eller när vi just valde 
ut Bengt och Anita, men på något sätt fick de uppdraget att komma 
med ett förslag på hur vi skulle ta oss an frågan om hur vi utvecklar 
trafikledarens roll. 

                    (Ur chefen Os reflektionstext) 
 
Trots att Verket fått starka uppmaningar om ”krafttag” för att komma 
tillrätta med trafiken och trots att Verkets generaldirektör också uppma-
nat till utveckla driftledningscentralerna till ”GD i akuta störningslägen”, 
verkar man inte lagt någon tid alls på att fundera på vilka personer som 
skulle vara lämpliga projektledare för ett sådant viktigt projekt. Det var 
nog ändå inte slumpen som avgjorde, både Anita och Bengt hade visat 
intresse för frågorna tidigare och de hade lämpliga kompetensområden: 
personal- och säkerhetsfrågor.  
 Trots uteblivet möte med forskarna bestämde Verket att de skulle 
genomföra ett med Arbetslivsinstitutet gemensamt utvecklingsprojekt. I 
projektet skulle verksamhetsanknutna samtal genomföras i vad man kal-
lade för dialogkonferenser. Idén om verksamhetsanknutna samtal har 
utvecklats av forskaren Gustavsen (se exempelvis 1985 & 1989). Han 
menar att grunden för ett organisatoriskt lärande och hållbar utveckling 
ligger i samtal mellan så många berörda intressen och professioner som 
möjligt. Genom att kommunicera med varandra i en rationell dialog vä-
ger deltagarna samman varandras perspektiv och erfarenheter till en 
gemensam tolkning av verksamheten vilket också kan leda fram till ge-
mensamma förslag om förändring. Om organisationens visioner är för-
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ankrade i en sådan dialog har de större chanser att överleva. Men Gus-
tavsen poängterar också hur viktigt det är, att alla dessutom tar ansvar 
för att visionerna genomförs med hjälp av praktiska planer. Lärande stod 
alltså i fokus i forskarnas ansats.  
 Forskarna presenterade för projektledarna, chefen O och chefen A en 
tentativ modell för organisatoriskt lärande. Forskaren M förklarade att 
samtalen antas ge medarbetarna större och bredare kunskaper om verk-
samheten och dess förändringsbehov, men också påverka deras förhåll-
ningssätt till varandras kunskaper och perspektiv. På så vis kan en 
gemensam kultur eller moral ta form: ”Så här gör vi på vår arbetsplats.” 
(Bjerlöv, 2002). 

Bengt, Anita, chefen O och chefen A blev intresserade och beslutade 
att Bengt och Anita skulle presentera metoden för ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen antog förslaget att en första dialogkonferens skulle 
genomföras. Man valde en metod som speglade målet, det vill säga ”del-
aktighet” som medel för att nå en decentraliserad verksamhet. Detta föl-
jer också socioteknikens idé om organisatorisk förändring. Man besluta-
de också att representanter från gruppen skulle vara med och utvärdera 
metoden. Chefen A redovisar i sin reflektionstext, att man på mötet ock-
så beslutade att vid en positiv utvärdering av dialogkonferensen kunde 
arbetet följas av ett flerårigt FoU-projekt, som då skulle kunna inbegripa 
flera regioner och driftledningscentraler. 
 

5.2.3.4 Verksamheten involveras 

Projektledarna hade redan tidigare uttryckt att det är viktigt att genom-
föra projektet utifrån dem som arbetar längst ut i verksamheten och att 
ta vara deras erfarenheter. Därför tog de återigen upp sin tanke om att 
utveckla arbetet vid en driftledningscentral inom Verket. Projektledarna 
gjorde klart för ledningsgruppen att pilotprojektet förutsatte en mogen 
driftledning, som vågade ge sina medarbetare utrymme och som var be-
redd att i någon mening ”tappa kontrollen”. En viss central har redan 
tidigare varit på tal och kom åter upp på dagordningen. Anita skriver i 
sin berättelse: 
 

Vi fann en sådan vilja hos flera driftledningscentraler och valde av 
dessa [driftledningscentral 1] som plats för piloten. Vi hade redan 
under våren 2002 varit i kontakt med en gruppchef på driftled-
ningscentralen för att ”stämma av” våra föreställningar om hur 
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man arbetar och vilka problem man har vid en arbetsplats och 
fann då att våra bilder var väldigt samstämmiga. De aktiviteter 
man genomförde för att utveckla och stärka ledningsgruppen och 
dess medlemmar såg vi som väl passande i sammanhanget. 

(Ur Anitas reflektionstext) 
 
Projektledarna och chefen A hade nu formellt uppdrag av chefen för en-
heten att ta reda på vilka arbetsplatser som var intresserade och sedan 
välja en av dem. Forskarna föreslog en ”allmän rekommendation” för att 
hjälpa till i valet av arbetsplats. Rekommendationen angav förutsätt-
ningar som borde uppfyllas för att en arbetsplats skulle komma i fråga: 
 

• En grupp om högst 25 personer 
• Tid och plats för gruppdiskussioner 
• En arbetsledning som vill och vågar testa och ta risker 
• Aktiviteten skulle ledas av resurser från verksamhetens huvudkon-

tor samt forskare från forskningsinstitutet 
• En ”styrgrupp” bestående av chefen O, chefen A, berörd chef för 

regionen och berörd chef för arbetsplatsen. (Senare väljer forskarna 
att kalla gruppen för ”utvecklingsgrupp”.) 

 
Chefen A och chefen O från enhetens ledningsgrupp föreslog att arbets-
platsen skulle väljas ut genom ett skriftligt ansökningsförfarande från re-
spektive chef för driftledningscentralerna. Fyra var intresserade, men en 
kunde inte delta av praktiska skäl vid den aktuella tidpunkten, men såg 
gärna att någon annan driftledningscentral banade väg – deras svar är ej 
redovisat nedan inte heller i Anitas text. Anita redovisade i sin berättel-
se chefernas svar, observera att driftledningscentral 1 valdes! 
 

Driftledningscentral 1. Av vilken anledning säger du ja eller nej?  
’Jag anser mig inte ha råd att tacka nej till ett erbjudande om kom-
petensutveckling för personalen.’   
 
Driftledningscentral 2. Av vilken anledning säger du ja eller nej?  
’Vi ser det som ett utmärkt tillfälle till ytterligare ett steg i utveck-
lingen av vår lokala organisation och arbetsplats. Som ev. pilot-
grupp skulle det ge oss möjligheten att komma loss från den var-
dagliga ”produktionen”. Det är väl allmänt känt att man i de flesta 
organisationer är så pressad av kraven på måluppfyllelse mm, att 
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man inte hinner ställa de kritiska frågorna som måste ställas för att 
utveckla verksamheten. Eller rättare sagt, frågorna ställs nog men 
det är sämre med tiden och forumen där vi ges möjligheten att, 
som det står i er förfrågan, gå från föreställningar/okunskap till 
lärande genom att lyssna och reflektera och utifrån denna samlade 
kunskap argumentera för lösningar på verksamhetsanknutna pro-
blem. Att vi som ägare av problemen med hjälp av externa resurs-
personer får möjligheten att distansera oss ifrån våra vardagsruti-
ner och ifrågasätta annars för givet tagna premisser skulle var 
mycket värt för oss.  

Driftledarna agerar idag i en betydligt mer komplex och pressad 
verksamhet än innan privatiseringen drogs igång. Vi ser det som 
ett måste att ge driftledarna utrymme att utvecklas i den nya rol-
len. En roll som på ett ännu tydligare sätt än tidigare innebär att vi 
måste vara rustade för att kunna möta och ta ställning till ständigt 
nya situationer och självständigt agera för att hantera dem.  

Det är därför viktigt att vi inom [enheten] utvecklar ett mer 
strukturerat arbetssätt som ger arbetslagen bättre möjligheter att 
dela kunskap och erfarenheter och på så sätt stödja och utveckla 
vår bedömningsförmåga och självständiga beslutsfattande. Just att 
bli bättre på att hantera hela kedjan från problemformulering, lös-
ning och aktion och sedan sprida den vidare inom organisationen 
är oerhört viktigt.  

Och om vi på driftledningscentralen skulle få vara med och ar-
beta fram gemensamma modeller och strukturer för hur vi både 
lokalt och inom [enheten] ska systematisera och dela med oss av 
vårt ”vardagslärande” för att på så sätt skapa bättre förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten. 

Vi hade faktiskt lite av detta på gång genom våra fokusgrupper, 
tyvärr har arbetet i dessa fallit i dvala pga. flera orsaker. Några vik-
tiga faktorer till att vi inte orkat arbeta vidare med idén är följande; 
allt arbete kring integreringen med driftledningen, ’Stockholmslös-
ningen’, minskade budgetanslag och lokalt chefsbyte.  

[Enheten] befinner sig nu på många sätt i en fas av identitetssö-
kande och avvaktan. Mycket arbete har gjorts i tidigare driftled-
ningen kring medarbetarnas och arbetslagets roll och arbetssätt i 
framtiden, men mycket av det har just nu lagts undan. Detta gäller 
givetvis även denna arbetsplats. 
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Inom den [ena] regionen pågår just nu ett arbete med att över-
gripande se över arbetssättet inom administrativt stöd. Detta 
kommer att kräva anpassningar även av vårt arbetssätt lokalt på 
arbetsplatsen. Redan nu har vi i en översyn av administrative ruti-
ner och ledningsstruktur påbörjat en anpassning till ett förändrat 
synsätt. Mot bakgrund av detta, och i kraft av att driftledningscen-
tralen är en av de mindre i landet med närhet mellan personal-
grupperna och mellan ledning och medarbetare, bedömer vi att ar-
betsplatsen passar bra att bli pilot i det här arbetet. Sannolikt gäll-
er samma kriterier sett ur ert perspektiv. 

Vi tror att vi lokalt och ganska omgående skulle finna tillämp-
ningar för nya arbetssätt. I olika sammanhang visar det sig att 
många av oss söker på många sätt efter tydligare struktur i arbetet. 
Det finns alltså i vår organisation en vilja att få vara med och arbe-
ta fram gemensamma modeller och strukturer för hur vi både 
lokalt och inom [Verket] ska systematisera och dela med oss av 
vårt "vardagslärande" för att på så sätt skapa bättre förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten.’ 
 
Driftledningscentral 3. Av vilken anledning säger du ja eller nej?  
’Den enda möjligheten att utveckla och skapa en framgångsrik, at-
traktiv arbetsplats är genom att ta tillvara personalens kunskap. 
Med det här seminariet som start ges driftledningscentralen en 
chans att vidareutvecklas med professionell vägledning. 

(Ur Anitas reflektionstext) 
 

Projektledarna och chefen A valde den driftledningscentral som projekt-
ledarna redan talat om som intresserade, det vill säga driftledningscen-
tral 1 ovan. Utifrån svaret från driftledningscentral 2 är det rimligt att 
tro att valet inte gjordes utifrån begrundan av de skriftliga svaren. Snara-
re byggde valet på Anitas och Bengts goda relation till gruppchefen vid 
driftledningscentral 1. Bengt och gruppchefen hade dessutom känt var-
andra sedan länge! Anita fortsätter i sin reflektionstext att beskriva hur 
man valde ut driftledningscentral 1: 
 

Samtliga arbetsplatser som svarat ställer sig positiva till arbetet 
som sådant. Tre av dessa ser möjligheter att genomföra pilotsemi-
narier under september månad. Med hänsyn till föreliggande mö-
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tesplaner och tillgängliga resurser framstår driftledningscentral 1 
ha särskilt goda förutsättningar att genomföra ett pilotseminarium 
i ett befintligt arbetslag. 

    (Ur Anitas reflektionstext) 
 

Forskarna fick inte kännedom om de skriftliga svaren förrän efter att pro-
jektet avslutats. När man läser svaren är det svårt att se att driftled-
ningscentral 1 skulle vara den bäst lämpade, snarare visar driftlednings-
central 2 på goda förutsättningar för utveckling med en stor vilja till för-
ändring och reflekterande hållning.  
 Projektledarna berättade för forskarna att intresset för projektet är 
stort på flera driftledningscentraler och att man valt en som är mycket 
entusiastisk, som ser fram emot dialogkonferensen och att forskarna tro-
ligen kan träffa centralen före sommaren. Forskarna har liten direktkon-
takt med driftledningscentralen och de upplever att projektledarna talar 
mest med en av gruppcheferna – inte chefen D. Forskarna kommenterar 
inte detta, vilket med facit i hand borde ha gjorts för att projektet inte 
skulle bli en allians mellan forskarna, projektledarna och gruppchefen – 
där chefen D hölls utanför. Gruppchefen berättade om vad projektet 
kunde få för effekter och resultat i verksamheten i en intervju som gjor-
des långt senare av en av forskaren M. Egentligen beskrev gruppchefen 
nog de ambitioner som redan fanns vid driftledningscentralen och som 
senare skulle komma att krocka med det föreliggande projektet: 
 

Alla arbetsplatser blev ju tillfrågade om de ville vara med i projek-
tet. Vi anmälde oss och blev jätteglada att vara med. Vi vill utveck-
la medarbetargrupperna. Utveckla beslutskompetensen, ansvar och 
delaktigheten. Det önskvärda resultatet av projektet skulle vara 
självständiga och starka driftledare i den operativa vardagen. Inget 
spring och gnäll hos cheferna. En större självtillit. 

        (Gruppchefen på driftledningscentralen, 2003) 

 

I och med uttrycket ”spring och gnäll hos cheferna”, kan man fråga sig 
vari i drivkraften låg, att utveckla medarbetarna eller att slippa just 
”spring och gnäll”.  
 Parallellt med projektplanerna på Verket skissade forskarna på ett 
framtida projektförslag där frågeställningarna berörde:  
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1) att utveckla rollerna på olika nivåer i organisationen, särskilt de på 
den operativa nivån  

2) att förbättra verksamhetsstyrning och förståelse för kunderna  
3) att förbättra kommunikation och samverkan mellan nivåerna i 

Verket, mellan central, regional och distriktsnivå. 
 
Den 18 juni 2003 genomfördes ett heldagsmöte vid driftledningscentra-
len. Chefen D, två gruppchefer, projektledarna och de tre forskarna (ej 
författaren, utan hennes företrädare) deltog. Från enhetens huvudkontor 
kom chefen A och projektledarna. Gruppcheferna presenterade kort ar-
betsplatsen och dess organisation. De berättade också att de hade del-
tagit i en ledarskapsutbildning, en aktivitet som varit betydelsefull och 
stärkt sammanhållningen i ledningsgruppen. De aktiviteter med ledar-
skapsutveckling med inriktning på driftledarrollen som hade genomförts 
på driftledningscentralen verkade vara uppskattade av deltagarna. 
Gruppchefen berättade också senare i en telefonintervju med forskaren 
M, att deltagarna knutit nära och starka band med varandra genom le-
darskapsutbildningen – de hade blivit en stark grupp utåt. Det är nog 
detta gruppchefen ger uttryck för i citatet ovan om ”spring och gnäll hos 
chefen”. Under mötet beskrev forskarna den idébas med dialogkonferen-
ser som man kommit överens om ska vara utgångspunkt för pilotprojek-
tet. Det vill säga att en grupp ska delta i en heldags verksamhetsanknu-
ten dialog och i en halvdags uppföljning. Forskarna föreslog också att de 
övriga tre grupperna på driftledningscentralen skulle genomföra samma 
dialogkonferens och uppföljning. Chefen D sade att det verkade intres-
sant, men omfattande. Han frågade: ”Hur ska ni hinna genomföra allt 
det här?” Chefen D uttryckte här en oro för projektets tidsåtgång och 
forskarna försökte besvara chefens undran genom att beskriva arbetet 
utan att föregripa processen och samtidigt utan att ge ett ”flummigt” in-
tryck.  
 Gruppcheferna från driftledningscentralen var aktiva medan projektle-
darna mer fungerade som observatörer i mötet. Forskarna hade beskrivit 
dialogkonferensen som komplicerad och att den skulle genomföras med 
erfarna personer. I och med detta sattes projektledarna i en problematisk 
situation, de fick inget inflytande i processen samtidigt som de skulle 
vara ansvariga för forskarnas medverkan. Ett annat dilemma som upp-
stod var att en  dialogkonferens bygger på bred delaktighet och demo-
krati, men då projektledarna inte fick en aktiv roll i processen, fallerade 
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egentligen den intentionen. Rollerna inom projektet hade diskuterats 
utifrån att det var viktigt att projektledarna vid Verket var projektägare, 
vilket bland annat skulle visas genom att de kommunicerade med drift-
ledningscentralen. Forskaren M ville att projektledarna skulle ta tydliga-
re roller, vilket hon också påpekade flera gånger. Så här berättade Bengt i 
intervjun: 
 

Jag vet ju det att […] forskaren M sa ju flera gånger, inte en gång, 
inte fem gånger utan fler gånger, att ni måste kliva fram till mig och 
Anita. Ni måste kliva fram och ta ledningen i det här projektet, jag 
kan nog säga det nu, vi sa ”Ja, det har du rätt i”, ”Ja”, men jag fattade 
nog inte riktigt vad det betydde, vad var det jag skulle göra då, vad 
var det jag skulle kliva ut på om man säger så, för arena.  

(Bengt, 2005) 
 

Forskaren M, Anita och Bengt diskuterade aldrig hur de skulle kunna 
”kliva fram” och vilken roll de skulle ta. Forskarna var ju trots allt de 
som kunde metoden och samtidigt lade planen för projektet – det kan 
inte ha varit enkelt att kliva fram då. Varken Anita eller Bengt kunde vid 
intervjuerna 2005 komma ihåg att de diskuterat frågan om vem som 
skulle genomföra konferenserna. Dessutom sade Anita i intervjun att de 
inte skulle genomföra de kommande uppföljningssamtalen – vilket än 
mer skulle försvårat för Anita och Bengt att ta ”klivet fram”.  
 Forskarna uttryckte sitt behov av att under ett eventuellt forsknings-
projekt kunna närvara på driftledningscentralen. Forskarna behövde få 
ställa frågor om verksamhetens villkor och genomföra olika typer av da-
tainsamlingar. Det framgick inte under mötet om chefen D var nöjd med 
forskarnas redogörelse för projektet. Han verkade betänksam, men gav 
inga fler synpunkter och ställde inga ytterligare frågor. Det framgick inte 
heller om alla hade förstått grundtanken med de verksamhetsanknutna 
samtalen, att det var medarbetarnas, ledningens och forskarnas erfaren-
heter som tillsammans skulle samverka för att åstadkomma något.  
Vid en telefonkonferens med projektledarna, ungefär en vecka senare, 
berättade en av forskarna, att de lagt märke till att chefen D varit något 
tystare än de övriga under mötet på arbetsplatsen. Frågan var om det 
fanns anledning att hantera detta så att man skulle kunna avskriva even-
tuella problem från dagordningen. En av projektledarna skrev i sin berät-
telse i efterhand att även de på huvudkontoret hade lagt märke till att 
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chefen D höll en lägre profil under mötet, men just då menade projekt-
ledarna, att det var en mogen arbetsplats med ett starkt intresse för verk-
samhetsutveckling och att det inte fanns någon anledning till oro. 
Forskarna lät sig nöjas och beslutade att skriva en ansökan under som-
maren om anslag till det eventuella forskningsprojektet med rubriken 
Lärande och organisering för en effektiv processledning.  
 Den inplanerade dialogkonferensen skulle gå av stapeln den 29 sep-
tember och därför träffade Anita två gruppchefer under sommarens bör-
jan. I sin berättelse skrev hon:  

 
Den 9 juli kommer [gruppchefen som projektledarna haft kontakt 
med] och ytterligare en gruppchef till huvudkontoret och vi disku-
terar lämplig frågeställning. Vi kommer fram till att den bör handla 
om mandat och rollen som driftledare. Vi skissar, men behöver ett 
telefonmöte innan vi kan formulera några olika alternativ ”Hur 
skall vi kunna ta rollen som operativ GD?” alternativt ”Hur vill du 
att fortbildningen ska se ut om två år?” eller ”Hur vill du att infor-
mationsflödet ska se ut på driftledningscentralen om X år? 

    (Ur Anitas reflektionstext) 
 
Efter ett par samtal mellan forskarna och projektledarna ordnas en tele-
fonkonferens med gruppcheferna så att forskarna kan få reaktioner på 
det av dem framtagna konferensprogrammet. Projektledarna hade till-
sammans med gruppcheferna lagt ett förslag till konferensrubrik i enlig-
het med GDns uttalande: ”Hur skall vi kunna ta rollen som operativ 
GD”. Forskarnas egna förslag till rubrik innehöll ordet organisering eller 
organisation, vilket en gruppchef sade var en olycklig formulering efter-
som medarbetarna kunde tro att de tänkte göra organisationsförändring-
ar igen. Teman för den här formen av dialogkonferenser brukar formule-
ras i bredare ordalag menade forskarna och bad därför om andra förslag. 
De slutgiltiga förslaget blev: Hur ska arbetet och verksamheten bedrivas 
på två års sikt?  
 Dialogkonferensen genomfördes som planerat20. Forskaren M och den 
dåvarande forskningsassistenten ledde dagen och de upplevde att det 
var bra fart på samtalen och att gruppindelningarna fungerade. Förutom 
18 medarbetare närvarade två gruppchefer samt chefen D. Vidare deltog 
projektledarna samt chefen A och ytterligare en centralt placerad 
                                                
20 Program för dialogkonferensen, se appendix II.  
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medarbetare. Att så många deltog var bra, eftersom fler kunde göra be-
dömningen om metoden var något för Verket att arbeta vidare med. När 
konferensen avslutats hade medarbetarna identifierat tre tydliga områ-
den för utveckling: att förbättra de tekniska systemen, internkommunika-
tionen och att se över arbetstidssystemet. Vid konferensen uttryckte 
chefen A sin uppskattning över att deltagarna snabbt kom in på väsent-
liga verksamhetsfrågor. ”Det blev aldrig några cykelställsfrågor”, som han 
uttryckte saken, utan ”konkreta, jordnära frågor med bäring på det egna 
arbetet och den egna arbetsplatsen”. Flera deltagare kom fram till fors-
karna och gav positiva omdömen om dagen.  
 I början av oktober kontaktade projektledarna chefen D för att höra 
om de planerade att lösgöra arbetslag för att genomföra de resterande 
föreslagna dialogkonferenserna. Forskarna ansåg att det vore bra om 
samtliga anställda gjort samma sak inför det eventuella skarpa forsk-
ningsprojektet. Driftledningscentralens ledning svarade att det betrakta-
des som kompetensutveckling för personalen och att det var något som 
de prioriterade.  
 

5.2.3.5 DLCn planerar andra aktiviteter 

Den 27–28 oktober hade driftledningscentralen uppföljningsdagar som 
projektledarna ansvarade för. Forskarna medverkade ej, vilket är anmärk-
ningsvärt då projektledarna varken hade framträdande roller under dia-
logkonferensen eller hade erfarenhet från sådant uppföljningsarbete. Ani-
ta skrev i sin berättelse: 
 

Våra två uppföljningsdagar på driftledningscentralen gav verklig 
mersmak. Vi hade BRA samtal med deltagarna i de olika grupper-
na. Samtliga har arbetat på i sina uppdrag. Vi känner att vi kan ta 
personerna vidare i sina tankar och vi hör att det finns en stor osä-
kerhet bland personalen om det skall bli något av detta, och vad 
innebär egentligen utveckling av driftledarrollen? Vi pratar igenom 
våra iakttagelser med [gruppchefen] och [chefen D]. De har egna 
tankar på hur de vill gå vidare med gruppen. Göra motsvarande 
arbete som ledningsgruppen arbetat med d v s personlighetsprofi-
ler, samtalstrappa och gruppteorier under en förmiddag samt prata 
kring driftledarrollen på eftermiddagen.  

    (Ur Anitas reflektionstext) 
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De två sista meningarna i citaten visar tydligt på att driftledningscentra-
len hade egna planer och ambitioner om framtiden. Anita skrev dock i 
sin reflektionstext att de inte reagerade på detta, varken som något posi-
tivt eller negativt.  
 Under hösten formulerade forskarna forskningsfrågor till det eventuel-
la forskningsprojektet: 
 

Kan verksamhets- och kunskapsutvecklingsaktiviteter i form av 
kontinuerliga utvecklingskonferenser och arenor för systematiskt 
arbetsanknuten reflektion samt verksamhetsanknutna samtal höja 
kvalitet och effektivitet i ledningscentralens arbete? 

 
För att kunna besvara den övergripande frågeställningen formuleras ett 
par underfrågor: 
 

• Sker någon utveckling av och i styr- och ledningssystemet vid ar-
betsplatsen? Om så är fallet hur ser då denna utveckling ut och hur 
kan den förstås och beskrivas? 

• Utvecklar medarbetarna och ledningen vid driftledningscentralen 
större kunskap om större delar av verksamheten? Om så är fallet 
hur gestaltas detta i vardagsarbetet och vilka avtryck ger det i själ-
va verksamheten? 

  
Ansökan om anslag ställd till Verkets interna forskningsavdelning disku-
terades inte ytterligare, vare sig tillsammans med de centrala represen-
tanterna eller med driftledningscentralen, utan verkade accepteras som 
forskarna hade formulerat den. För att kunna besvara frågorna planerade 
forskarna en traditionell för- och eftermätning genom både enkätinstru-
ment och intervjuer.  
 Under hösten skissade forskarna tillsammans med projektledarna vida-
re på hur ett forskningsprojekt kunde organiseras och utformas. Ett för-
slag var att den befintliga utvecklingsgruppen skulle förstärkas med två 
gruppchefer och eventuellt med en person från den högre ledningen 
inom Verket och träffas mellan fyra och sex gånger under året. Gruppen 
var tänkt att fungera som en arena för kunskapsbildning och menings-
skapande, det vill säga lärande, i enlighet med idébasen om dialogkonfe-
renserna. Forskarnas intention var att projektledarna så småningom själ-
va skulle kunna genomföra konferenserna och att forskarna då kunde föl-



!"# $%&'()*( "+,(,"-(+,"#                                                     145  

ja arbetet och resonera om erfarenheterna genom utvecklingsgruppen. 
Denna intention hade dock inte kommunicerats till Anita och Bengt.  
 Den 26 november 2003 träffades chefen O, chefen A, projektledarna, 
chefen D och forskarna i utvecklingsgruppen. Chefen O och chefen A 
uttryckte en önskan om att chefen för regionen, som driftledningscentra-
len är underordnad, skulle vara med i utvecklingsgruppen. De skrev i 
sina berättelser hur viktigt de ansåg att regionchefen var med.  
 

[…] rädd för att det annars skulle kunna uppfattas som en fråga 
bara för [huvudkontoret] och [forskarna]. Jag kände att regionche-
fens närvaro i gruppen var viktig ur ett förankringsperspektiv.  

   (Ur chefen As reflektionstext) 
 
Chefen O, noterade dessutom i sin reflektionstext, att pilotprojektet på 
driftledningscentralen hade delegerats ner en nivå:  
 

[Chefen D] hade fått regionchefens mandat och [gruppchefen] hade 
fått [chefen Ds] mandat. 

(Ur chefen Os reflektionstext) 
 
Andra frågor som kom upp vid gruppens första möte var bland annat 
projektets design. Arbetet skulle bestå av tre på varandra följande dia-
logkonferenser med ungefär ett halvårs mellanrum, i fyra omgångar. An-
ledningen till att genomföra flera omgångar var att bara en grupp i taget 
kunde lyftas ur verksamheten vid driftledningscentralen. Vid mötet fram-
förde forskarna att de gärna vill komma till driftledningscentralen och 
närma sig vardagsverkligheten efter att första omgången dialogkonferen-
ser var avklarade. Under mötet talas en del om forskningsansökan, det 
verkade som om den hade relativt goda chanser att vara bland de projekt 
som kvalificerade sig till en slutomgång. Chefen O uttryckte också, att 
han gav forskningsprojektet hög prioritet. Han sade också att han efter-
sökte möjligheterna att finansiera projektet även om ansökan inte skulle 
beviljas, ett tecken på att projektet var välförankrat i sektormyndighetens 
ledning. Mot bakgrund av det visade intresset erbjöd forskarna driftled-
ningscentralen möjlighet att genomföra de tre återstående konferenserna 
i den första omgången, även om man inte fick forskningsanslag från Ver-
ket.  
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 Vid samma möte redogjorde chefen D att en annan driftledningscen-
tral, inte någon av de som svarade på den skriftliga förfrågan, gärna vill 
ha motsvarande utvecklingsinsatser vid sin arbetsplats. Han hade därför 
lovat, att själv genomföra en dialogkonferens där! Senare uttalade pro-
jektledarna och chefen A en viss förvåning över att chefen D redan lärt 
sig tekniken för metoden och forskarna instämde. En av forskarna sade 
att metoden inte behövde ”märkvärdiseras”, men att det krävs en viss 
erfarenhet för att hantera konferensprocessen. 
 Under den följande lunchen berättade chefen D att de redan planerat 
andra utvecklingsaktiviteter som utbildning under det kommande året. 
Forskarna hade svårt att förstå exakt vad aktiviteterna gick ut på. Chefen 
D berättade att medarbetarna hade sett fram emot utbildningen efter-
som den redan skjutits upp en gång. Vidare hade de enligt chefen särskilt 
frågat efter en utbildning med utgångspunkt i samarbetsprofiler och 
gruppdynamik.  
 Forskaren M blev intresserad och frågade vidare om aktiviteterna då 
de kunde ha betydelse för de vetenskapliga undersökningar som plane-
rats på driftledningscentralen. Svaren på forskarens frågor blev svävande. 
På en direkt fråga om chefen tyckte att forskaren frågade för mycket om 
dessa aktiviteter svarar han nekande. Anita uppmärksammar detta i sin 
reflektionstext:  
 

En av forskarna frågar [chefen D] om denne klampade in genom 
att ha fråga kring övriga aktiviteter. Hon beskriver varför hon frågar 
kring detta.  

    (Ur Anitas reflektionstext) 
  

Vid mötet beslutas att samarbetet skulle gå vidare som om ansökan be-
viljats – trots att det fanns olika agendor. Chefen O tog på sig att ta kon-
takt med alla berörda i utvecklingsgruppen för att boka in fyra till sex 
möten under det närmaste året.  
 Forskarna hade redan tidigare sinsemellan konstaterat att de låtit näs-
tan all information till och från driftledningscentralen gå via projektle-
darna. Forskarna hade mer och mer i detalj fört samtal med projektle-
darna, men i mycket liten utsträckning med driftledningscentralen. Un-
der mötet den 26 november passar därför en av forskarna på att fråga 
utvecklingsgruppen om det fanns möjlighet att genomföra en intervju-
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omgång med var och en i gruppen. Svaret blev ja och forskaren M 
genomförde intervjuerna.  
 

5.2.3.6 Intervjuerna genomförs21 

Under december och januari 2003-2004 intervjuades sju av represen-
tanterna i utvecklingsgruppen av Forskaren M. (Författaren knyts till 
projektet i slutet på 2003 och deltar i intervjun med Bengt.) Syftet med 
intervjusamtalen var att lyfta fram förväntningar, uppfattningar om inne-
håll och eventuella hot mot projektet. Samtalen utgjorde också en möj-
lighet för forskarna att lära mer om Verket och den aktuella driftled-
ningscentralen.  
 De tillfrågade önskade sig en utveckling där medarbetarna skulle ges 
möjligheten och förutsättningarna att lyfta blicken från sitt arbete och se 
större sammanhang. De önskade också förutsättningar för effektivare 
samarbeten och möjlighet för driftledarna att använda sina kunskaper 
och erfarenheter i arbetet utan ”direktiv från högre ort”. Chefen D sade 
att han inte ”greppat” hela innehållet i projektet, men såg att det kunde 
bli en ”stödstruktur” till det utvecklingsarbete som redan pågick. Forska-
ren M förstod att dialogkonferenserna verkade bli ett av flera pågående 
spår i det planerade utvecklingsarbetet. I intervjun frågade hon därför en 
hel del om dessa aktiviteter och chefen gjorde klart att medarbetarna 
kände ett sug efter redan utlovade aktiviteter. Forskaren sade att tanken 
inte var att stoppa deras aktiviteter utan att forskarna behövde få säker-
ställa att medarbetarna orkar med alla aktiviteter och att dessa går att 
värdera på ett vetenskapligt godtagbart sätt.  
 De intervjuade fick också frågan om de såg några hot mot projektet. 
Chefen D var orolig för att samarbetet med forskarna inte skulle fungera 
och att forskningsaktiviteter skulle krocka med de aktiviteter som redan 
var tänkta att genomföras på centralen! Kanske var det ett försök att 
säga att han inte längre ville att driftledningscentralen skulle vara med i 
projektet? Andra hot som man upplevde var risken att ledningsgruppen 
och huvudkontoret inte skulle inse att det krävdes andra styr- och led-
ningsmodeller, utan fortsatte att skicka direktiv.  
 Någon dag efter intervjun med chefen D kontaktade forskaren M ho-
nom igen för att tala vidare om den uttryckta oron. Hon försökte förklara 
att ett forskningsprojekt – till skillnad från ett renodlat verksamhetspro-

                                                
21 Se Bjerlöv & Palm (2004) för fler detaljer.  
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jekt – kräver att man på något sätt mäter effekterna av de aktiviteter man 
genomför. Forskaren frågade därför om chefen tyckte att projektet kunde 
räkna in deras redan planerade aktiviteter under forskningsprojektet. 
Forskaren bad också om hans inställning till att söka flytta forsknings-
projektet till någon annan driftledningscentral istället. Detta upplevde 
forskaren skapa irritation. Svaren blev något i stil med att det var oerhört 
väsentligt att deras planerade aktiviteter genomfördes. Om forskarna 
kunde räkna samman alla aktiviteter eller om de skulle överväga att byta 
arbetsplats kommenterades inte.  
 Direkt på nyåret sände chefen D via e-post några förslag till datum för 
de återstående dialogkonferenserna. En av forskarna upplevde att de 
kommit att betraktas som en resurs för att genomföra konferensomgång-
en. Detta är i efterhand inte konstigt, då de trots allt erbjudit sig att 
genomföra konferenserna oavsett beslutet om forskningsanslagen.  
 Forskarna lyfte återigen frågan om driftledningscentralens ledning 
verkligen kände sig införstådda med forskningsprojektets förutsättningar, 
men man frågade inte dem direkt, utan projektledarna. Önskade sig drift-
ledningscentralen samarbete över tid i ett forskningsprojekt eller såg de 
enbart forskarna som tillfälliga resurser? Om nu forskarnas oro var över-
driven behövde de hursomhelst lära sig mer om driftledningscentralen 
snarast. Bengt och Anita hade inte uppfattat några negativa signaler som 
kunde bekräfta forskarnas oro, men forskarna bad ändå Bengt att tala 
med chefen D och uppfattade att detta skulle göras innan dialogkonfe-
renserna skulle hållas i februari.  
 I slutet av januari 2004 fick Anita, Bengt och forskarna med grupp-
chefens hjälp ihop en telefonkonferens. I konferensen deltog också ytter-
ligare en gruppchef samt chefen D. När mötesdatum för kommande år 
bokades in var det uteslutande gruppchefen som förde driftledningscen-
tralens talan. Gruppchefen bidrog med både förslag och kommentarer 
och forskarna noterade att chefen D endast vände sig till projektledarna 
– inte till forskarna.   
 En av projektledarna föreslog ett möte efter den näst sista dialogkon-
ferensen. Då skulle alla enligt forskaren M få chansen att landa ett bra 
samarbete. Vid det planerade mötet kunde forskarna redogöra närmare 
för behov av mätningar, metoder och forskningsetik, medan chefen D 
skulle kunna beskriva sina planerade aktiviteter.  
 I januari fick forskarna veta att forskningsprojektet skulle komma att 
finansieras genom Verkets forskningsfond. Projektet skulle administreras 
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enligt Verkets vanliga projektrutiner för utomstående resurspersoner. 
Bengt fick i uppdrag att skriva kontrakt med forskarna som skulle omfat-
ta en beskrivning av deras arbetsroller, planer inklusive milstolpar och 
debiteringar. Ett kontrakt upprättades mellan parterna, dock utan rollbe-
skrivning. 
 

5.2.3.7 Tredje dialogkonferensen – ett abrupt avslut 

Dialogkonferenserna skulle genomföras i driftledningscentralens fyra ar-
betsgrupper. En av grupperna hade redan genomfört en konferens och 
en uppföljning under hösten 2003. I februari 2004 skulle återstående 
tre grupper delta i varsin konferens och uppföljningsmöte. I februari  
genomfördes två konferenser. Gemensamt för de flesta deltagare var att 
man ville ha bättre kommunikation och samarbete inom och mellan oli-
ka yrkesgrupper samt kontinuerlig kompetensutveckling.22, 23 Vid den 
tredje gruppens konferens i februari 2004 frågade en av forskarna pro-
jektledarna, om de hade pratat med chefen D om otydligheter vad gällde 
upplägg och innehåll i projektet. Bengt svarade att han talat med grupp-
chefen som i sin tur ombads tala med chefen D – ytterligare ett exempel 
på att indirekt kommunikation fördes mellan forskarna och centralen, 
men också att kommunikation var indirekt med chefen D.  
 Under konferensdagen gavs beskedet att gruppchefen, som varit med 
vid båda konferenstillfällena, skulle följa de två återstående konferenser-
na och att hon skulle sitta med i utvecklingsgruppen. En positiv nyhet 
för forskarna då projektledarna hade förtroende för henne! Trots den po-
sitiva nyheten tog en av forskarna återigen upp känslan av att chefen D 
bar på någon tveksamhet kring utvecklingsprojektet. Projektledarna sva-
rade att forskarna nog missuppfattat situationen och att de inte nåtts av 
någon sådan information från driftledningscentralen.  
 Efter dagens slut skulle gruppen ha det möte som skulle räta ut alla 
eventuella frågetecken och bestämma strukturen och spelreglerna för det 
beviljade forskningsprojektet24. Vid denna tidpunkt hade tre fjärdedelar 
av medarbetarna deltagit i konferenser och endast en grupp medarbetare 
återstod. Av en händelse fick Anita och Bengt information om att chefen 
                                                
22 För detaljer av resultat se rapport 2 av Bjerlöv & Palm, 2004.  
23 På konferens 2 deltog 14 av 16 driftledare samt två gruppchefer, projektledarna och två av fors-
karna. På konferens 3 deltog 12 av 15 driftledare samt två gruppchefer, projektledarna och två av 
forskarna.  
24 För detaljplan se appendix II. 
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för regionen ombetts av chefen D att delta. Då regionchefen blivit sjuk 
ansåg chefen D att ”det inte var någon idé att komma till mötet”. Detta 
blev upprinnelsen till projektets avslut! Bengt och forskarna reagerade 
starkt på dessa omständigheter och uppfattade beteendet som märkligt, 
då de uppfattat det som att chefen D hade fått mandatet att driva pro-
jektet. Gruppchefen som avdelats att följa konferenserna sade att situa-
tionen kändes obehaglig på grund av den stämning som uppstod. Anita 
skrev senare i sin reflektionstext: 
 

Jag vet att jag för första gången tänker att vi har valt fel driftled-
ningscentral! Jag vet inte vad jag skall tro, allting vänds 180 grader 
[…]. Jag börjar se saker som jag inte fäst någon större vikt vid in-
nan, som hur lite kontakt vi haft med [chefen D] efter september, 
hur vi hela tiden jobbat via [gruppchefen], vilka kommunikations-
problem det finns i detta projekt, mm. Hur hade vi säkerställt att 
det fanns en kärna av samsyn? Hade vi inte lyssnat in och på allvar 
förstått signaler som visade på kommunikationssvårigheterna mel-
lan framförallt driftledningscentralen och forskningsinstitutet? Vad 
står [chefen Ds] frånvaro på konferensdagarna för? Har vi exklude-
rat honom? Som sagt frågorna hopade sig … 

    (Ur Anitas reflektionstext) 
 
I och med detta inställda möte avslutades projektet på driftledningscen-
tralen. Vem hade egentligen mandat att avsluta projektet? Som redan 
beskrivits hade regionerna en stark ställning gentemot huvudkontoret 
och här är det i princip driftledningscentralens chef som beslutar att 
projektet ska avslutas. Projektledarna, chefen O, chefen A och forskarna 
fortsatte dock samarbetet, dels för att reda ut vad som skett, men också 
för att diskutera en eventuell fortsättning på en annan central.  
 Dagarna efter det uteblivna mötet blev tröttsamma för de inblandade. 
I långa telefonsamtal diskuterade främst projektledarna och forskaren M 
kring skeenden och händelseutvecklingen. Det verkade som om varken 
chefen O, chefen A, projektledarna eller forskarna riktigt kunde greppa 
händelseutvecklingen. De vred och vände på det som hade hänt, på sina 
egna insatser och funderade hur de kunde ha gjort annorlunda. 
 Några dagar efter den tredje konferensen höll chefen A och projektle-
darna ett möte på driftledningscentralen tillsammans med regionchefen, 
chefen D och gruppchefen. De gick varvet runt och redogjorde för ”var-
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för vi är här idag” samt ”vad har vi för bild av situationen/projektet”. 
Anita uttalade tydligt sin tvekan om de valt rätt driftledningscentral. 
Representanterna från centralen berättade å sin sida bland annat att de 
kände sig överkörda av både projektledarna och forskarna. Projektledarna 
frågade om driftledningscentralen egentligen var intresserad av utveck-
lingsprojektet och om det fanns en öppenhet för att driva det. Man kan 
nog inte påstå att några frågor egentligen blev vare sig utredda eller be-
svarade. Man var inte heller överens om vad som hänt i projektet och 
vad som orsakade det hastiga avslutet. Känslorna var starka.  
 

5.2.3.8 Efterarbete – ett försök till lärande 

I ett försök att förstå vad som hänt träffades forskarna, chefen O och 
chefen A, projektledarna samt regionchefen på Verkets huvudkontor den 
5 mars 2004, bara någon vecka efter det inställda mötet. Chefen O in-
ledde med att säga att han funderat mycket på varför arbetet inte funge-
rade, trots att alla från början verkade vilja gå åt samma håll. Chefen O 
sade också att han upplevt att arbetet fungerat väldigt bra och sedan, 
bara på några timmar, så föll det och blev ”jättedåligt”. Gruppen sökte 
en förklaring till vad som gått fel och man diskuterade nuet och framti-
den.  
 Samtalet kom in på ”att ställa frågor” i jämförelse med ”att ifrågasät-
ta”. Det framkom att medarbetarna på myndigheten i allmänhet upplev-
de att behöva svara på frågor är samma sak som att vara ifrågasatt. Che-
fen O förklarade detta med att kunder ifrågasatte och gav mycket kritik 
till driftledarna. Chefen A menade att den aktuella regionen var mindre 
känslig för frågor, att där fanns ”färre ömma tår än på andra håll inom 
Verket”. Forskarna hade aldrig tänkt att själva frågandet – som är en in-
tegrerad del av forskningen – varit problematiskt för någon i projektet 
och alltså inte heller för driftledningscentralens ledning. 
 När regionchefen vid detta möte sade att han varit den enda chefen 
inom ledningsgruppen som var intresserad av projektet visade sig ytterli-
gare en otydlighet. Chefen A sade sig bli förbryllad över detta uttalande 
och menade att det funnits flera som varit intresserade, vilket framgick 
av ansökningarna. Föreställningarna och synsätten inom projektet visade 
sig ha gått i otakt. Forskarna kunde bara dra sig till minnes att de hört 
att flera anmält sitt intresse.  
 Författaren styrde in samtalet på framtiden. Om förberedelserna skulle 
fortsätta, vad borde vara kvar och vad måste ändras på? Effektivare 



 

152                                                                                           Kristina Palm 

kommunikation var något som kom upp. Tydligare ägande och delägan-
de var en annan sak. Chefen A verkade kritisk till att projektet skulle 
fortsätta, men trodde på metoden och idéerna. Chefen O verkade helt 
övertygad om att dialogkonferenserna var rätt sätt att förändra organisa-
tionen på. Projektledaren Anita ville inte dra igång ett sådant här projekt 
igen och återigen riskera att svika medarbetarna och samtidigt bli så illa 
behandlad och besviken. Författaren upplevde att Anita var på väg att 
börja gråta och en kompakt tystnad i rummet uppstod. Till slut fortsatte 
någon att tala som om inget hänt. Ett tydligt tecken att projektets avslut 
väckt starka känslor hos Anita. Projektledaren Bengt kände sig revansch-
sugen och ville starta om. Han sade sig vara övertygad om metoden, 
idéerna och om att driftledningscentralen fortfarande skulle kunna vara 
bäst för forsknings- och utvecklingsprojektet.  
 Författaren sade att alla måste tänka igenom hur intresserade de 
egentligen var av projektet och hur mycket tid de kunde avvara. Chefen 
O svarade att han varit engagerad, men inte vetat vad han skulle göra i 
eller för projektet. Mötet avslutades och ett nytt möte bestämdes till den 
23 mars på forskarnas arbetsplats i Stockholm. Fram till dess skrev fors-
karna på en avrapportering. 
 Forskarna inledde mötet den 23 mars 2004 med att be gästerna be-
rätta vad som hänt sedan sist. Chefen O började och berättade att han 
talat med chefen för driftledningscentralen i telefon och att han var be-
kymrad. I telefonsamtalet framgick att chefen hade börjat fundera på om 
han bidragit till att det blev som det blev och undrade vad som skulle 
ske. De två talades vid två gånger och skulle träffas dagen efter vårt 
möte. Eventuellt skulle den i projektet engagerade gruppchefen och re-
gionchefen vara med. Vad som hände i det mötet finns det inga uppgif-
ter om.  
 Chefen A hade å sin sida talat med regionchefen, då denne ringt upp 
och varit orolig för att man hade talat bakom hans och chefen Ds rygg 
när han lämnat föregående möte på huvudkontoret. Chefen svarade san-
ningsenligt att detta inte förekommit.  
 Enligt projektledarna hade det inte hänt någonting alls sedan sist. De 
hade hört väldigt få reaktioner från organisationen, något som de tyckte 
var både förvånande och förväntat. Det kändes nästan obehagligt, me-
nade de. Chefen O blev i sin tur förvånad över att projektledarna trodde 
att de skulle få några reaktioner från organisationen. Han menade att 
tystnad är ett vanligt sätt för verksamheten att reagera på. Projektledarna 
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hade hur som helst tagit en välbehövlig paus och riktat tankarna åt an-
nat håll ett tag. Projektledaren Bengt, som hela tiden sedan det uteblivna 
mötet på driftledningscentralen känt sig revanschsugen, tänkte nu an-
norlunda och menade att det nog inte är så enkelt att starta om.  
 Cheferna A och O berättade (som svar på en fråga) att man inte dis-
kuterat detta forsknings- och utvecklingsprojekt på det senaste lednings-
gruppsmötet, som hållits någon vecka tidigare. Chefen A gjorde en slags 
sammanfattning över Verkets beteende och sade att ”Vi fortsätter jobba 
på distans. Vi springer på många projekt, men på distans.” Detta tydde 
på att ingen tog ansvaret fullt ut och att få engagerade sig på djupet i de 
projekt som startades på Verket. Men vem bestämmer på enheten? und-
rade forskaren M. Chefen O svarade att den tidigare chefen inte ville be-
stämma och att det var ledningsgruppen som tog beslut i diverse frågor. 
Chefen A flikade in och sade att det ”skär sig ofta” i ledningsgruppen. 
Chefen O förklarade, att när det uppstår ett problem så säger någon i 
gruppen ”Bra, då tar du hand om det” och alla verkar vara överens. Che-
fen fortsatte, ”tiden går, man åker hem till sitt och väntar och hoppas att 
det blåst över till nästa ledningsgruppsmöte”. Enligt chefen A sade led-
ningsgruppen gärna att ”det får ledningen styra upp”, det vill säga de 
blundade för att de själva var en del av ledningen, för att slippa agera. 
”Att gå och äta strutsburgare” var ett välkänt uttryck i ledningsgruppen. 
Man stoppade huvudet i sanden och väntade tills det jobbiga har blåst 
över. Vidare sade chefen A demonstrativt, men med ett leende, att ”Det 
blåser över, det är bara att ducka.” En av forskarna kommenterade detta 
med att forskarna verkligen måste ha varit en plåga för driftledningscen-
tralen med sina frågor där de inte låtit medarbetarna ducka. Projektleda-
ren Bengt var snabb och svarade, också han med lite skratt i rösten – ”så 
är det förmodligen!” 
 Författaren frågade cheferna om de sinsemellan hade talat med var-
andra om forskningsprojektet sedan förra mötet. Svaret blev nej och en 
av dem tillade att han ”inte ville avslöja projektledarnas idéer” om en 
eventuell fortsättning med workshops och seminarier. Energin för pro-
jektet hade sinat på flera håll, inklusive hos forskarna. Det innebar att 
alla hade svårt att se en möjlighet att starta om på en annan driftled-
ningscentral inom Verket. 
 På mötet i Stockholm kom man överens om att projektledarna och 
chefen O och chefen A skulle skriva varsin reflektionstext. Syftet var 
tvådelat, dels skulle det utgöra ett bra tillfälle för dem själva att reflekte-
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ra och lära av det som skett, dels också utgöra underlag för forskarna när 
de skulle skriva en rapport på arbetet. Ett par veckor efter mötet får 
forskarna ta del av dessa personliga reflektioner. Först ett år senare pub-
licerades rapporten Kunskap och ledningsansvar: Nyckelförutsättningar 
för en hållbar utveckling (Bjerlöv, Docherty & Palm, 2005). 
 

5.2.4 Både lokförare och resenär 

Ju längre projektet pågick desto tydligare blev det att det fanns olika 
målbilder. Från högsta instans kom krav om ”krafttag” för att förbättra 
punktligheten i trafiken. Generaldirektören föreslog att driftledningen 
skulle ges tydligare mandat, vilket också kom till uttryck i en ny trafiksä-
kerhetsinstruktion. Chefen O skrev i sin reflektionstext att det var 
”grumligt” för honom vilka konsekvenser detta skulle ge. Han förstod 
dock att det skulle förändra trafikledarens (senare driftledaren) situation. 
Anita och Bengt fick uppgiften att lämna förslag på hur arbetet skulle 
kunna anpassas till den nya instruktionen, de tog allvarligt på sin upp-
gift. Så här långt var parterna ense, även om chefen O inte uttryckte sig 
lika kraftfullt som GDn. Ett samarbete startades med en driftlednings-
central som hade visat intresse av att utveckla driftledningen. Det skulle 
snart visa sig att deras ambitioner krockade med projektets. Driftled-
ningscentralen hade arbetat för att dels skapa en stark ledningsgrupp 
och dels självständiga medarbetare, men inte för att primärt öka punkt-
ligheten och säkerheten, utan för att slippa ”spring och gnäll”. Detta kan 
tolkas som att man sökte skapa avstånd mellan ledarna och medarbetar-
na och förstärka den hierarkiska strukturen. Då är inte delaktighet den 
bästa metoden för förändring! Dessutom fick forskarna M och P känslan 
av att dessa aktiviteter var ett sätt för chefen D att etablera sig i verk-
samheten eftersom han var relativt nyanställd. Med dessa motstridiga 
ambitioner var det givetvis svårt att lyckas med ett projekt av denna dig-
nitet. När dessutom makten flyttats från ledningsgruppen (och utveck-
lingsgruppen) till driftledningscentralens chef var det givetvis än svårare. 
Projektledarna kom att bli brickor i ett spel som de inte kunde vinna.  
 Förutom att vara projektledare skulle Anita och Bengt fortsätta att 
hantera vardagens arbetsuppgifter som personaladministratör respektive 
expert inom trafiksäkerhetsområdet. Projektledarna på Verket intervjua-
des ett och halvt år efter att projektet avslutats. De var fortfarande starkt 
emotionellt påverkade av det som hänt och upplevde svårigheter att fin-
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na motivation i arbetet. De hade ändå engagerat sig som informella råd-
givare till ett liknande projekt i en annan region inom enheten. I och 
med att forskarna ägde kunskapen av projektets metod kom de till stor 
del att driva projektet. Det innebar att Anita och Bengt blev både lokfö-
rare och resenär, det vill säga de var formella projektledare, men i projek-
tets genomförande hade de en relativt passiv roll.  
 

5.2.4.1 Anita – med känsla för medarbetaren 

Anita läste till socionom efter gymnasiet och arbetade först inom social-
tjänsten och en kort tid även på arbetsförmedlingen. Från 1980 har hon 
arbetat med personalarbete, först 13 år inom Televerket som personal-
konsulent (personalsociala frågor och stöd till chefer). Hon var dessut-
om med och genomförde flera av Televerkets centrala utbildningspro-
gram för chefer (personlig utveckling, ledarskap med mera) liksom 
chefsutbildningar på lokal nivå. Hon arbetade sedan en kortare tid som 
projektledare för utveckling av arbetsmiljöarbete i en kommun. Därefter 
arbetade Anita som egen arbetslivskonsult med rehabiliter-
ing/yrkesvägledning på uppdrag av försäkringskassor och företag. Det 
sista arbetet innan anställningen på Verket var ett årslångt projektledar-
uppdrag i en dalakommun för utveckling av vårdpersonal. 
 Från 1999 har Anita varit anställd som personalhandläggare på Ver-
ket, först som handläggare inom en enhet, därefter som projektledare för 
ett organisationsutvecklingsuppgrag på en driftledningscentral. Under 
forskningsprojektets genomförande arbetade hon på enhetens huvudkon-
tor med mer övergripande personalarbete samt samordning av personal-
handläggare anställda ute i olika regioner. Hon hade alltså en gedigen 
utbildning och erfarenhet av personalarbete.  
 Anitas engagemang i det föreliggande utvecklingsprojektet tog sig 
bland annat uttryck i en drivande kraft att samla in information kring 
upplevelser av dagens ledningssystem och vad man önskade istället 
samt att hitta lämpliga externa samarbetspartners som kunde hantera 
begreppet lärande organisation. Anita hade ju tillsammans med Bengt 
samtalat med ca 80 personer på driftledningscentralerna över hela Sve-
rige.  
 Under projektets gång gavs eller tog Anita liten plats. Forskarna kom 
att ta över projektledarrollen informellt och Anita beskrev i sin reflek-
tionstext att hon ”kände sig naken” i forskarnas sällskap på fältet. Kan-
ske var det också därför författaren upplevde Anita som osäker i projek-
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tets möten? Rollfördelningen mellan Anita och forskarna kunde ha be-
rott på minskat engagemang från Anita, men Anita menade istället att 
engagemanget snarare hade ökat! Den minskade handlingskraften före-
faller snarare vara en effekt av den maktrelation, byggd på expertkun-
skap, som uppstått mellan forskarna och henne. Anita förminskade sig 
själv i relationen till forskarna, vilket var onödigt och olyckligt då hon 
har en gedigen bakgrund med en socionomutbildning samt erfarenheter 
från personalarbete, chefsutbildningar och verksamhetsutveckling.  
 Anita tog en administrativ roll genom att samordnade allas kalendrar 
till möten på uppdrag av forskarna och dessutom förde hon de flesta 
samtalen med forskaren M. Så här beskriver Anita sin arbetsrelation till 
Bengt: 
 

Det här var ju ett väldigt speciellt projekt, jag menar, det var ju, och 
jag blev ju lite den här som fick hålla ihop, kände jag ju. Jag blev mer 
den här kontaktpersonen gentemot [forskaren M], än vad [Bengt] 
blev. Jag tar ju, jag bär ju gärna och tar alltså och han lägger sig gär-
na. Så det var ju en jätte farlig kombination, han är ju jätte bekväm 
alltså, fy fan, ’gör du det så blir det jätte bra’. Han bryr sig inte nåt i 
det. Allt det här småttiga, och koordinera ihop och få ihop och så 
här va, det är massa små grejer som han inte tycker är något. Det 
var möten hit och avstämningar dit och vi skulle få ihop det och så 
där. Och det jag liksom att det tog jag, skulle jag vilja säga, jag skulle 
kunna ha sagt att det där får ju du sköta, men då hade han så jätte 
mycket och så där va. Så jag gick ju på hela den där bollen och det 
är ju också, så det tog ju egentligen jätte mycket tid alltså, om man 
lägger ihop allt det här. Det kan man ju sköta i, hoppa emellan med 
fem minuter hit och tio dit och skriva nåt på två minuter och så va. 
Så det gick ju ändå på något jäkla vänster.  

(Anita, 2005) 
 

Anita hade själv mycket att göra och trots det tog hon på sig mer arbete 
för att Bengt skulle få avlastning. Anita tog alltså ett stort ansvar för det 
administrativa i projektet, medan Bengt kunde fokusera på annat. Anita 
beskrev sig själv som känslomässig, vilket också märktes i mötena med 
henne. Känslor som glädje och besvikelse speglades i hennes kropps-
språk. Ingen av cheferna i utvecklingsgruppen kunde bemöta känslorna, 
speciellt inte besvikelsen.  
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 Sedan projektet avslutats har Anita i flera sammanhang berättat om 
den jobbiga känsla, till exempel dåligt samvete, hon haft från att inte 
kunna infria de förväntningar hon och Bengt ingivit personalen. Hon 
upplevde sig inte heller ha fått något stöd av sin chef. Det stöd hon fick i 
en jobbig period var främst från forskaren M. Anita upplevde projektet 
som 100% misslyckat till den dag hon fick frågor om hennes erfarenhe-
ter från några kollegor i en annan region som ville driva ett liknande pro-
jekt (ej någon av de centraler som tidigare anmält sitt intresse). Först då 
blev det tydligt att hon utvecklat stor kunskap kring att driva arbetsor-
ganisatoriska utvecklingsprojekt och kunde bidra med kunskap.  
 Efter att projektet avslutats återgick Anita till sitt normala arbete, som 
hon sade ”det fanns arbete att göra”. Anita hade parallellt med utveck-
lingsprojektet drivit ett utbildningsprojekt. Detta tog fart och Anita kun-
de bära med sig projektidéerna från utvecklingsprojektet in i utbild-
ningsprojektet. Anita upplevde det lite som revansch att få nyttja kun-
skaperna i ett annat sammanhang. Liksom i utvecklingsprojektet fick 
hon skapa egen tid för utbildningsprojektet, det vill säga hon fick inte 
avlastning från sina ordinarie arbetsuppgifter. Det var dock enklare, att 
säga nej till andra arbetsuppgifter i utbildningsprojektet då det var mer 
konkret och att det var tydligt för andra att det var tidskrävande. På ett 
annat sätt kan man beskriva utbildningsprojektet som mer prioriterat 
och accepterat i organisationen och inte lika ”flummigt” som utveck-
lingsprojektet.  
 

5.2.4.2 Bengt – besviken analytiker 

Bengt läste en treårig samhällslinje på gymnasiet och började därefter 
vid ett statligt bolag som växlare och fortsatte sedan vidare till rollen 
som trafikledare, det vill säga klarerare och operativ arbetsledare, vid en 
driftledningscentral. Därefter gick han ett traineeprogram inom person-
trafikdivisionen och blev därefter ledare för ett systemutvecklingsprojekt. 
När trafikledningsverksamheten flyttades från det statliga bolaget till 
Verket följde Bengt med och arbetade som produktionsledare och regio-
nal säkerhetshandläggare. En tid därefter fortsatte han som central sä-
kerhetshandläggare och verksamhetsutvecklare. Det var med den befatt-
ningen han blev projektledare för utvecklingsprojektet.   
 Enligt Bengt tillfrågades han om projektet som en följd av sina kun-
skaper om säkerhetsfrågor, men också för sitt intresse och starka upp-
fattning om att regelstyrning inte var rätt sätt att driva verksamheten på. 
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Enligt Bengt var det han och Anita som efter ett samtal drev på utveck-
lingen av driftledarrollen. Frågan hade tidigare varit uppe centralt hos 
enhetens ledning, men glömts bort menade han.  
 Bengt engagemang i projektet bottnade i ett missnöje med hur verk-
samheten organiserades och dess syn på personalen. I de möte som för-
fattaren deltog i var han avvaktande, lyssnade, reflekterade och kom med 
välavvägda argument. Anita har beskrivit honom som ”klok”.  
 Projektet blev för Bengt delvis ett projekt med tidsbrist. Tillsammans 
med sin chef hade han i början av året satte upp planer för tidsåtgången 
till olika arbeten. ”Det håller en dag, sedan är tidsschemat sprucket.” 
Bengts dåvarande chef, chefen O, tyckte att frågorna kring att utveckla 
driftledarrollen var viktiga frågor och uppmuntrade Bengt att arbeta med 
dem. Det hindrade dock inte andra inklusive hans chef från, att ge Bengt 
mer ”vanligt” arbete. Under januari och februari 2004 då konferenserna 
planerats och genomförts, hade Bengt en hektisk period med ett paral-
lellt projekt som handlade om att stärka trafikstyrningssystemet. En rap-
port skulle skrivas under januari och februari och det blev svårt att få 
tiden att räcka till. Formellt bestämde Bengt själv över sin agenda, men 
det fanns få möjligheter att säga nej till arbete. Han sade också att han 
ville ha ansvar för sin egen tid, att han trivdes med det, men det innebar 
att han måste skapa sin egen tid för det som engagerade honom.  
 Bengt berättade i intervjun 2005, att projektet var väldigt viktigt för 
honom och att han varit beredd att lägga ner mycket tid, men också att 
blunda för varningssignaler kring projektet. 
 Efter att projektet avslutas i mitten av februari gick en månad åt till 
att diskutera det som hänt, främst med Anita. Tiden fylldes samtidigt av 
andra arbetsuppgifter, utan att han och chefen talat om arbetet. Bengt 
berättade att hans motivation sjunkit, vilket han märkt tydligt i början på 
sommaren 2004, några månader efter projektets avslut. Ingen efterfrå-
gade längre Bengts fulla kapacitet. Han och Anita talades vid mycket 
och stöttade varandra, men i övrigt kom inte några frågor om hur han 
mådde eller upplevde situationen. Han svarade på frågan ”var det någon 
som frågade hur du mådde?” med ”verkligen inte”. Han sade att han inte 
mådde bra den närmsta tiden efter projektet och inte heller 1,5 år senare 
när intervjun genomfördes mådde han så bra som innan projektet. Detta 
kom till uttryck i att han inte alls var lika motiverad, vilket Bengt upp-
levde inte bara påverkade honom på jobbet utan även privat. De som var 
ansvariga för forskningsmedlen på Verket frågade hur projektet fortgick, 
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men Bengt upplevde att de mest blev glada för att projektet hade have-
rerat och frigjort pengar till annan forskning.  
 

5.2.4.3 Kompletterande roller 

Bengt och Anita valde att dela på projektledarrollen på grund av att de 
kompletterade varandra, både i kompetens och personlighet. Forskaren 
M var dock inte nöjd med detta, då hon ville att en av dem skulle vara 
formell projektledare. Varken Anita eller Bengt förstod varför.   
 Gemensamt för båda projektledarna var att de fungerade som en 
kommunikationslänk mellan forskarna och driftledningscentralen. Enligt 
forskningsledarna var det deras medvetna val att projektledarna skulle 
kommunicera med driftledningscentralen. Syftet var att det inte skulle 
uppstå några oklarheter om vem som ägde projektet och vem som hade 
huvudansvaret för att driva det framåt. Men eftersom det var forskarna 
som stod för kunskapen kring projektets metod, gav man projektledarna 
en nästan omöjlig uppgift – hur skulle de kunna driva ett projekt som de 
inte hade någon egentlig makt över? I efterhand kan man konstatera att 
kontakten mellan forskarna och driftledningscentralen var alltför indi-
rekt. Det ledde till osäkerhet och en mängd missförstånd mellan parter-
na, som i sin tur gav spelrum för olika viljor och föreställningar som ald-
rig kom fram i ljuset. Eftersom projektledarnas kontakt med driftled-
ningscentralens ledning dessutom förmedlades genom en av gruppche-
ferna blev otydligheten och osäkerheten än större.  
 Ett och ett halv år efter att projektet avslutats var ”Bengt & Ani-
ta” ett symbolbegrepp, enligt projektledarna själva, för självständiga 
driftledare som arbetar i team, alltså inte Verkets klassiska frågor 
kring regler och rutiner.  

 
Tyvärr så är det ingen symbol för utveckling, idag bygger man sna-
rare murar än river dem och jobbar tillsammans.  

(Anita, 2005) 

 
5.3 Serviceföretaget: En miljard i sparkrav och raka 
rör  
Det tredje projektet utspelade sig i ett företag som önskat vara anonymt. 
Här kommer således verksamheten beskrivas utan branschtillhörighet 
eller inriktning.  
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 Ett år innan projektet startade omorganiserades koncernen, flera bolag 
som arbetat självständigt slogs ihop och nya verksamhetsområden bil-
dades. Projektet genomfördes inom ett sådant relativt nyorganiserat 
verksamhetsområde. Under det första året hade man inte gjort några 
större ansträngningar för att skapa gemensamma arbetsprocesser eller 
gemensam kultur, vilket således också lett till att man inte gjort några 
större besparingar. En viktig skillnad för personalen i den nya verksam-
heten var, att den blivit en rent producerande verksamhet med endast 
kostnadsansvar från att tidigare också haft resultatansvar. Verksamheten 
fick ett år efter sammanslagningen uppdrag från högsta ledningen att 
spara 1 miljard kronor på tre år. 
 På central nivå inom koncernen drevs ett övergripande projekt med 
syfte att göra stora besparingar och just detta verksamhetsområde hade 
alltså fått ett besparingskrav på 1 miljard kronor på tre år. Chefen för 
området insåg att något radikalt måste göras – det gällde för mycket 
pengar för att bara avskeda personal och definitivt för mycket pengar för 
att använda osthyvelsprincipen. För chefen var det viktigt att projektet 
drevs av personer inifrån organisation och att alla var delaktiga, en an-
sats som skilde sig från övriga besparingsprojekt inom det stora kon-
cernprojektet, där man arbetade genom externa konsulter.  
 

5.3.1 Projektets struktur och strategi för förändring 

Anna25 som skulle komma att bli projektledare ingick i områdets led-
ningsgrupp som ansvarig för en större avdelning som ingick i ett verk-
samhetsområde med ca 4000 anställda. Den blivande projektledaren 
fick förfrågan om att ansvara för detta stora besparingsprojekt med moti-
veringen att hon inte kom från något av de i verksamheten ingående bo-
lagen, att hon hade förtroende i ledningsgruppen och hade kompetens 
som förändringsledare. Anna tvekade att ta projektansvaret då hon hade 
andra planer, men när hennes chef frågade henne om vem som skulle 
kunna göra det istället, insåg hon att hon var den bäst lämpade. Anna 
hade alltså en bra grund att stå på med ledningsgruppens förtroende och 
utan att någon ansåg att hon gick något ”bolags” ärende. Hon tog upp-
draget i mars 2004.  
 Annas chef hade en föreställning om att de tekniska system som före-
taget arbetade med hade utvecklats i den riktning att de inte skiljde sig 
                                                
25 Fingerat namn. 
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så mycket. Idén var därför att dela upp verksamheten i nya områden där 
fler tekniska system skulle ingå för att få samordningseffekter.  
 En viktig strategi för projektet var att inte tala om förändringen som 
en ren organisationsfråga, utan snarare som ett förändringsprojekt för 
arbetsprocesser, roller och kompetensområden. Att förändra organisa-
tionen skulle snarare bli en följd av att samordna verksamheten. En an-
nan strategi för att spara pengar var att skapa en gemensam kultur. In-
nan projektet började, präglades verksamheten av olika kulturer där de 
tidigare enskilda bolagen ansåg sig finare och bättre än de andra. Många 
var ”ledsna” över, att man inte längre hade resultatansvar, utan bara 
kostnadsansvar. Man var inte ”stolt över att bara vara en fabrik”. Det 
blev en ”ledstjärna”, att få alla att känna ”stolthet” över det som verk-
samheten gör.  
 Även om Anna och hennes chef talade om, att det behövdes ny kultur 
och nya arbetsprocesser, visste man också att antalet anställda behövde 
minska – ca 4000 skulle bli ca 3000. Man undvek dock att tala om per-
sonalneddragningar till en början, då man inte ville skapa mer motstånd 
mot förändringen än nödvändigt.  
 Sedan riktningen för projektet var bestämd började Anna och hennes 
chef fundera på hur det skulle genomföras i praktiken. Ett alternativ 
hade varit att ta in ett konsultföretag, men de såg att förutsättningen för 
att lyckas var att skapa bred delaktighet och själva leda projektet. Istället 
valde Anna att ta in en konsult för sig själv, som coach en till två dagar i 
veckan under sex månader. Konsultens roll blev att ge råd till Anna och 
vara hennes bollplank. Han satt med på möten, men utan att interagera. 
Istället fick hon råd, tips och frågor efter mötet om varför hon agerat 
som hon gjort, om det var bra och hur hon kunde göra istället. Anna 
upplevde att det inte var många som uppfattade att de ens hade hjälp av 
en konsult, vilket hon såg som positivt för förändringen. Anmärknings-
värt då Anna ändå menade att projektet skulle bygga på delaktighet! 
 Förutom att Anna och hennes chef jobbade med projektet skapade 
man även ett ”projektkontor” som bestod av tre personer som lade ned 
50% och en person som lade 100% arbetstid på projektet. Samtliga fick 
möjligheten att frigöra tid till projektet. En person var till vardags an-
ställd på infostaben och arbetade med kommunikationsfrågor inom en 
mängd olika projekt. I besparingsprojektet var hennes uppgift att sprida 
information kring det fortgående arbetet, bland annat genom en chatsi-
da. En person arbetade till vardags med strategifrågor inom en del av 
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verksamheten och var också mycket kunnig inom teknik, vilket ansågs 
vara bra för eventuella teknikdiskussioner i projektet. En tredje person 
hade befattningen chefsekonom inom ytterligare en annan del av verk-
samheten. Den fjärde personen i projektet var den enda förutom Anna 
som arbetade heltid med projektet. Hon var en ung och relativt nyan-
ställd person inom företaget26. Hon knöts till projektet för att hon inte 
hunnit bli lika färgad av sin organisation som de övriga och Anna tänkte 
att hon skulle kunna bidra med ”fräscha idéer”. Intentionen var att de 
fyra skulle representera verksamhetens samtliga delar. Anna arbetade 
med projektet på heltid och hennes chef i den omfattning som för tillfäl-
let ansågs nödvändigt.  
 Projektkontoret hade möten ca en gång i veckan och flera delprojekt 
startades som hade till uppgift att undersöka hur arbetet kunde organi-
seras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Delprojekten utgjorde ett snitt 
genom varje enhet, där man ansåg att man skulle kunna utveckla gemen-
samma arbetssätt. Varje enhetschef inom verksamheten blev ansvarig för 
ett delprojekt och arbetade med detta 100% med ersättare i sina ordina-
rie arbeten. Projektkontoret skapade mallar för vad delprojekten skulle 
undersöka och uppnå, till exempel vilka personalkostnader man hade i 
den befintliga organisationen och vilka arbetsuppgifter som genomför-
des. Syftet var att ta reda på vilka arbetsområden, som kunde samköras 
över de olika teknikområdena, vilka arbetsområden som inte tillhörde 
”vår uppgift” samt räkna på kostnader. Projektkontoret följde också upp 
arbetet i delprojekten. 
 
 

                                                
26 Intervjuades av författaren.  
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Figur 5.6 Deltagarorganisation för Sparprojektet. 
 
 
 
Facket var inblandat från början (vilket är ett måste inom företaget) och 
bjöds också in att delta i alla delprojekt. Anna ville att facket skulle vara 
delaktigt och hjälpa till i arbetet med att hitta bra lösningar på proble-
men. Tidigt i projektet genomfördes en riskanalys, vilket är nödvändigt 
enligt beslut på central nivå, gemensamt taget med facken. Även delpro-
jekten skulle göra riskanalyser. Den största risken de såg var, att driften 
skulle drabbas av avbrott. Andra risker var att fel personer skulle sluta. 
Anna ”erkände” i intervjun att hon oftast glömde bort riskanalysens re-
sultat och istället körde på.  
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5.3.2 Projektets förlopp 
 

5.3.2.1 Workshop och roadshow 

I mitten på april 2004 samlades ledningsgruppen för verksamhetsområ-
det till en tvådagars workshop. Gruppen bestod av enhetscheferna, eko-
nomichefen, personalchefen och kommunikationschefen, chefen för 
verksamhetsområdet och projektledaren Anna, totalt nio personer. Syftet 
var att få med alla i ledningsgruppen på de två spår som Anna och hen-
nes chef ritat upp: 1) Fokus var inte att skapa en organisationsföränd-
ring utan att skapa nya arbetsprocesser, även om det i slutändan också 
måste organisationsförändras. 2) Fokusera på problemen, det vill säga 
alldeles för stora kostnader. Vidare diskuterade de vad kärnuppgifterna 
för verksamheten var, allt som inte var ”deras uppgift” skulle tas bort, 
kanske skulle till och med hela arbetsteam få sluta. Följande delar ansåg 
ledningsgruppen som viktiga i förändringsprocessen: strategi, struktur, 
styrning, men också att arbeta för en gemensam kultur. 
 Några veckor senare samlade man de hundra högsta cheferna inom 
verksamheten. Anna och hennes chef beskrev de stora utmaningarna 
framöver, vilka problem man stod inför och hur verksamhetsområdets 
arbetssätt och kostnader såg ut jämfört med konkurrenterna. Ett pro-
blem var att verksamheten hade fler fokusområden, medan de flesta 
konkurrenter bara hade ett. Verksamheten var således tvungen att söka 
ett fokusområde, istället för att driva parallella ”bolag” med sina histo-
riska arbetssätt och kulturer. Eftersom inte alla chefer, utan bara de 
högsta var med vid detta informationstillfälle skickade Annas chef ut en 
powerpoint-presentation över vad som sagts till de övriga cheferna. Han 
samlade sedan dessa till telefonkonferenser och gick igenom powerpo-
int-presentationen och svarade på frågor. Det som bland annat presente-
rades var tidsplan, projektupplägg och möjliga sätt för att minska kost-
naderna. Cheferna hade två veckor på sig att informera hela sin personal.  
 Varken Anna eller hennes chef talade om för personalen hur mycket 
pengar i kronor som skulle sparas. Man ansåg att summan inte har nå-
gon egentlig betydelse för den enskilda individen och den ansågs vara 
alltför svår att greppa. Ett val som tyder på att man underkänner perso-
nalens förståelse för verksamheten – återigen en paradox då chefen be-
tonat vikten av att förändra genom hög delaktighet. Här låter man inte 
personalen få en chans att förstå och vara delaktig i projektets över-
gripande mål.  



!"# $%&'()*( "+,(,"-(+,"#                                                     165  

 Under hösten åkte projektkontoret och delprojektledarna ut på en ”ro-
adshow”, där syftet var att berätta hur projektet fortskred. Under en 
vecka besökte man alla berörda orter. En person från projektkontoret 
och en delprojektledare åkte till ett antal orter, två andra åkte till andra 
orter och så vidare. Anna slogs av att på ett av verksamhetsområdets 
kontor ute i landet arbetade chefer som inte kände varandra, varken till 
namn eller arbetsuppgift trots att de arbetade i samma byggnad. Detta 
blev en tydlig signal för henne på hur avskiljt ifrån varandra man arbeta-
de och hur viktigt detta förändringsprojekt var för verksamheten.  
 

5.3.2.2 Nya arbetssätt och ny organisation utkristalliseras 

Efter att ha samlat in resultaten från delprojekten diskuterade lednings-
gruppen och strategen från projektkontoret i ”timmar och dagar” om hur 
arbetet skulle utföras och hur man skulle organisera sig. Man beslutade 
sig för att organisera sig i de organisatoriska tvärsnitt som delprojekten 
drivits i. I början på augusti förhandlades den nya organisationen med 
facket. Arbetet med att forma den nya organisationen och de nya arbets-
sätten utgick från de existerande arbetsgrupperna och deras befattnings-
beskrivningar. Således hittade man gamla rutiner, som formats utifrån 
hur verksamheten såg ut för kanske 50 år sedan. Många av dessa var 
onödiga i dagens verksamhet och kunde därför plockas bort.  
 I mitten på augusti, det vill säga fem månader efter att projektet star-
tats, tillsattes chefer i de nya enheterna. I de flesta fallen blev delprojekt-
ledaren enhetschef för samma organisatoriska tvärsnitt som denne varit 
projektledare för. Enhetscheferna hade ett par veckor på sig att bestäm-
ma hur de nya enheterna skulle organiseras och i början på september 
utannonserade chefstjänsterna inom varje enhet. Under den första tiden 
var det bara de högsta cheferna som arbetade inom den nya organisatio-
nen, medan de längre ned i organisationen var fortfarande organiserade 
som tidigare. 
 Projektkontoret hade kommit fram till att verksamheten hade en över-
talighet på 20% och man var tvungen att gå igenom vilka befattningar 
som skulle tas bort. Enhetscheferna diskuterade vilka grupper som kun-
de slås ihop och vilka som kundes tas bort helt och hur många personer 
som skulle sluta.  
 Cheferna ute i landet informerades varannan vecka av Annas chef via 
telefonmöten om vad som hände i projektet.  
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5.3.2.3 1000 personer färre och ny organisation 

I november, ca åtta månader efter projektet startats hade ca 1000 an-
ställda avskedats. Det hade pågått fackliga förhandlingar om vilka som 
skulle gå. Det fanns ett avtal som reglerade hur omställningen skulle gå 
till, bland annat erbjöds vissa åldersgrupper avtalspension. Övertalig 
personal flyttade till en annan del av koncernen med bibehållen lön un-
der en tidsperiod, samtidigt som de fick stöd för att söka nytt arbete. 
Det var också viktigt att den personal som fanns kvar i företaget tyckte 
att deras tidigare arbetskamrater behandlats juste, menade Anna.  
 I början på januari, knappt ett år efter projektet startat, var den nya 
organisationen igång. Anna hade inte märkt av några större driftsstör-
ningar, vilket hon såg som en stor framgång för projektet. Det andra sto-
ra arbetet drog igång, det vill säga att hålla fast vid ledstjärnan om en 
”stolt arbetsplats” och arbeta vidare med att skapa en gemensam före-
tagskultur. Samtliga chefer i verksamhetsområdet hade arbetet att på-
minna om ”våra mål” och ”vår arbetsuppgift”. De hundra högsta chefer-
na fortsatte med seminarier, där man diskuterade dessa frågor. Cheferna 
hade också uppgiften att föra informationen vidare i organisationen. 
Anna skrev en liten skrift om verksamhetens nya kärnvärden, mål, upp-
gift, vision, mission etcetera, det vill säga den ”nya kulturen” som distri-
buerades till alla inom verksamheten. 
 

5.3.2.4 Vi lyckades! 

Anna ville beskriva projektet som lyckat utifrån att förändringen genom-
fördes snabbt, smidigt och att kostnaderna minskade. Att ställa om kos-
tar visserligen pengar, men det räknas som en ”extraordinär kostnad” 
och så snart de anställda inte längre är anställda inom verksamheten lig-
ger kostnaden någon annanstans. Att skapa en gemensam kultur var ett 
projektmål, men en ”broschyr” kan knappast räcka för en kulturomställ-
ning. Projektet lyckades alltså med den konventionella delen, men inte 
fullt ut med de mjukare frågorna som ledningen också ansåg som viktigt.  
 
Några viktiga faktorer för framgång vid stora förändringsprojekt är enligt 
Anna:  
• Hela ledningsgruppen ska vara med 
• Övergripande projektledare ska ha högt förtroendekapital 
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Båda faktorerna var uppfyllda! I detta projekt ansåg också Anna att det 
var avgörande att de tidigare cheferna blev projektledare, vilket gjorde 
att konflikter kunde lösas enklare. De fick alltså inte lämna över ansvaret 
till någon underställd, utan var tvungna att själva driva projekten.  
 Anna berättade att det inte var hon som gjorde det praktiska jobbet, 
utan hennes roll var att styra projektet så att de anställda gjorde arbetet. 
Det är med andra ord de som ska berömmas för den snabba förändring-
en och inte hon, menade Anna!  
 Något som Anna gärna hade velat göra mer av i projektet var att mäta 
exempelvis kostnad för enskilda produktionsmoment före och efter pro-
jektet, men det fanns inte tid till det. Istället mätte man den totala be-
sparingen. Anna och hennes chef var övertygade om att den nya organi-
sationen skulle bli billigare och att det skulle gå fortare att utföra samma 
arbete med färre personer, det vill säga bättre rutiner. Det ansågs också 
viktigt att förmedla till de nya cheferna i den nya organisationen att man 
måste arbeta med tydliga mätbara mått.  
 Anna fick ett erbjudande om chefsposition inom det nya verksamhe-
ten. Redan innan projektet hade hon dock bestämt sig för att hon ville 
göra något annat. Istället tog hon erbjudandet att en kortare tid arbeta 
vidare i det övergripande koncernprojektet för besparingar för att sedan 
snart sluta arbeta för företaget.  
 På frågan hur Anna upplevde att det är att misslyckas som projektle-
dare inom företaget svarade hon det inte verkar vara någon ”katastrof”, 
hon menade att det finns massor av misslyckade projektledare i alla or-
ganisationer, ”de får nya jobb, de kommer igen”. Ett oproblematiskt sätt 
att se på de draman som utspelar sig vid misslyckade insatser, kanske 
inte en socialt engagerad eldsjäls synsätt? 
 

5.3.3 Anna – problemlösare 

Anna läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet och utbildade sig sedan 
till civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola. Efter examen skrev 
hon en licentiatuppsats på Chalmers i ämnet industriell organisation. 
Förutom dessa utbildningar har hon också deltagit i flera ledarutbild-
ningar: ledarskap och personlig utveckling, målstyrd säljledning, affärs-
orienterad förhandling, seminar for senior executives, Ruter dam (ett-
årigt program för kvinnliga ledare) och E-business Seminar.  
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 Hennes första arbete efter forskarstudierna var på ett mindre konsult-
företag, där hon som konsult drev förändringsprojekt inom industrin. 
Hon var också under ett par år VD för ett dotterbolag till konsultbola-
get. 1988 anställdes hon på Serviceföretaget som seniorkonsult för 
verksamhetsutveckling och har sedan dess haft flera olika tjänster: sek-
tionschef för verksamhetsutveckling, chef för avdelningar som marknad, 
försäljning, produkter och processutveckling. Hon har haft personalan-
svar för mellan 20 och 250 anställda och varit vicechef för en enhet 
med 650 anställda. Anna var också VD för en potentiell avknoppnings-
enhet inom Serviceföretaget, där uppdraget var att skapa ett ”självstän-
digt företag”. När hon fick uppdraget som projektledare för besparings-
projektet var hon chef för en avdelning.   
 Anna beskrev sig själv som resultatdriven. Får hon en uppgift som hon 
tror på så är det resultatet som hägrar. Vad gäller detta projekt sade 
Anna, att hon ville att koncernen skulle finnas kvar, men som de var or-
ganiserade då med de enorma kostnaderna hade företaget ingen framtid. 
Således blev koncernens överlevnad en drivkraft i sig. Vidare sade hon 
att man alltid kan bli bättre, men ville inte beskriva sig som vare sig en 
idealist eller eldsjäl. Även om hon gillade det hon gjorde, så gjorde hon 
det för resultatets skull snarare än ideella skäl. Andra viktiga faktorer för 
hennes drivkraft var att hon hade bra personer omkring sig, både hennes 
chef och VDn. Hon beskrev också sig själv som förändringsledare och 
inte projektledare och hon såg sig själv som optimist inom områdena 
resultat, kvalitet och tid, det vill säga att dessa områden alltid går att för-
bättra! 
 Anna menade att förändringsledarens viktigaste uppgift är att förankra 
arbetet hos alla anställda och att det är arbetsgivarens skyldighet att få 
folk att förstå varför man ska förändra. Det är också arbetsgivarens skyl-
dighet att de som är här mår bra och trivs med sitt arbete, men hon såg 
det dock inte som sitt ansvar att alla ska ha kvar sitt arbete. Anna såg att 
det är viktigt att agera moraliskt rätt i förändringsarbeten. Till exempel 
ansåg hon att man inte ska skicka hem personer nära pensionsålder utan 
arbete vid en omställning, däremot kunde förtidspension vara bra. Anna 
såg sig själv som feminist och ansåg att det är viktigt att bevaka att män 
och kvinnor behandlas lika. Hon berättade att det är alltför lätt att säga 
att ”vi går bara på kompetens” vid stora omställningar – och så får män-
nen stanna – men sådant kan hon inte tolerera. Hon menade vidare att 
det är förändringsledarens ansvar att se till att de anställda inte mår då-
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ligt under förändringsarbetet på grund av exempelvis otydlighet eller 
orättvis behandling. Anna upplevde att både hennes chef och företagets 
VD stod för samma värderingar som hon i Sparprojektet.  
 Anna upplevde inte att det fanns något dolt kontrakt som utlovad be-
fordran under ytan i just detta projekt, något hon kunde känna igen från 
andra uppgifter hon haft. Hon trodde att anledningen till att det inte var 
så berodde på att hon var senior, vilket innebar att hon visste vad hon 
ville och hon var också tydlig med det gentemot sina chefer. Hon för-
väntade sig till exempel inte heller att detta projekt skulle leda till någon 
förutbestämd tjänst.   
 Anna ville inte beskriva projektet som gränslöst, utan snarare ett pro-
jekt med väldigt fasta gränser och tydliga strukturer, vilket också det som 
var en av förutsättningarna för att lyckas.  
 Den person som utöver Anna arbetade heltid med projektet, som ock-
så intervjuats kring projektet, beskrev Anna som en väldigt duktig ledare 
med stark karisma och god kommunikationsförmåga. I detta projekt upp-
levde hon dock att Anna inte kommunicerade idéer och strategier till 
övriga i projektkontoret. Hon upplevde också att många av de idéer som 
kom att genomföras var Annas chefs från början och att han styrde hen-
ne i en viss riktning.  

 
5.4 Med eller mot strömmen? 
En av utgångspunkterna i denna avhandling är att två av förändringarna 
som studeras är radikala i meningen att de sökte bryta med befintliga 
värderingar, ändra systemet i sig utifrån en annan människosyn och att 
de i sin natur var riskabla. Alla tre projekt hade som syfte att vara inno-
vativa, det vill säga de skulle söka nya lösningar för organisering av arbe-
tet för att säkra den långsiktiga konkurrenskraften. Då förändringarna på 
Industriföretaget och Verket kom att baseras på en annan människosyn 
än organisationens blev förändringarna där än mer radikala och riskabla 
– samtliga anställda skulle behöva tänka annorlunda. Förändringsprojek-
tet på Serviceföretaget var inte radikalt i samma bemärkelse, däremot 
var det omfattande utifrån hur många som kom att beröras och att verk-
samheten organiserades annorlunda. Förändringen byggde på samma 
människosyn som tidigare, men däremot en förändrad syn på teknikens 
möjligheter. I detta avsnitt sammanfattas de tre projekten under följande 
sex rubriker: kontext, projektens provområden, projektuppdrag, projektet, 
projektledningssystem och deltagande forskning.  
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Kontext 
Verket skiljer ut sig som en statlig verksamhet från de övriga två verk-
samheterna, vilket bland annat betyder att de inte blir utsatta för samma 
typ av konkurrens som de två företagen. Verket och Serviceföretaget 
hade dock ett tydligt tryck från högsta ledningen att något måste göras 
för den fortsatt framgång, ett tryck som inte var lika tydligt på Industrifö-
retaget. Den största berörda arbetsplatsen av de tre var Serviceföretaget 
och det var också Sparprojektet som berörde flest anställda. Den vanli-
gaste typen av projekt i samtliga tre verksamheter var teknikutveckling, 
alltså inte arbetsorganisatoriska utvecklingsprojekt, även om Industrifö-
retaget hade stor vana av arbetsorganisatorisk utveckling. Inställningen 
till projekt i samtliga verksamheter var att man drev många viktiga pro-
jekt samtidigt, vilket gjorde det svårt att prioritera. På Verket sades till 
exempel att man hade 44 stycken ”prio-ett” projekt! På Industriföretaget 
hade man även problemet att flera projekt kunde arbeta med samma frå-
gor ovetande om varandra. 
 
Projektens provområden 
Förändringsprojekten genomfördes som pilotprojekt inom provområden 
på Industriföretaget och Verket, där syftet var att arbeta vidare med idé-
erna även i andra enheter om de föll väl ut. På Serviceföretaget var det 
emellertid ett ”skarpt” projekt som också bara gällde ett verksamhetsom-
råde, emellertid omfattande. Förändringsarbetet på Serviceföretaget be-
rörde ca 4000 anställda direkt, emedan det endast var 80 respektive 
200 som berördes direkt i de övriga två projekten. Däremot kan man 
säga att om projekten på Industriföretaget och Verket lyckats kunde det 
i förlängningen medfört förändringar i hela organisation och därmed be-
rört många fler.  
 
Projektuppdrag 
Samtliga tre projekt startade med uppdrag från högre ledning, på Indu-
striföretaget och Serviceföretaget på koncernnivå. På Verket kom upp-
draget från chefen O, en lägre position förvisso, men fortfarande ett 
uppdrag uppifrån. Dessutom hade verkets generaldirektör klargjort att 
krafttag var nödvändigt. I projekten på Verket och Industriföretaget var 
uppdragsformuleringen något ”luddig” och gav utrymme för projekt-
grupperna att själva formulera mål och visioner. De otydliga uppdrags-
formuleringarna fick också konsekvenser för de enskilda förändringsle-
darnas engagemang och drivkrafter, det vill säga de fick utrymme att dri-
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vas utifrån egna idéer. I Sparprojektet var uppdraget däremot mycket 
tydligt och icke förhandlingsbart och drivkraften för förändringsledaren 
var sammanflätat med uppdraget.   

Bakgrunden till Sparprojektet på Serviceföretaget var att man behövde 
kostnadsspara för att bli konkurrenskraftigare. På Verket sökte man öka 
punktligheten, efter att det blivit konkurrens i trafiken. I projektet på In-
dustriföretaget var syftet däremot att vinna erfarenheter för utveckling av 
arbetsorganisationen, men inte i ett uttalat konkurrenssyfte. I projekten 
på såväl Industriföretaget som på Verket var målbilden otydlig och mät-
barheten begränsad eller obefintlig. Projektledaren på Serviceföretaget 
menade att det fanns möjligheter att mäta sparprojektets förändring på 
detaljnivå, men att det inte funnits tid för det. 
 
Projektet 
Ur projekten kan tre olika bärande idéer identifieras. På Industriföretaget 
hade projektgruppsmedlemmarna en tydlig vilja om att arbetare och 
tjänstemännen skulle behandlas så lika som möjligt utifrån kompetens 
istället för facklig tillhörighet. På Verket genomsyrades projektet av viljan 
att skapa en lärande organisation och på Serviceföretaget var den bäran-
de idén att analysera befintliga arbetsprocesser för att hitta gemensam-
ma nämnare att organisera utifrån.  
 Inriktningen på projekten på Verket och i Industriföretaget kan sägas 
vara motströms. Man sökte inte bara ändra på lokala invanda mönster 
utan även i samhället väl befästa mönster, byggda på idén om att männi-
skor i allmänhet hyser ovilja mot ansvar och är ovilliga att arbeta. På 
Serviceföretaget var det snarare ett projekt medströms i verksamhetens 
tradition av effektivisering, även om det också skulle bryta mot lokala 
kulturer. Hur projekten avslutades skiljer sig åt. På Industriföretaget rann 
det ut i sanden, på Verket blev det ett abrupt avslut med ”provområdet” 
och projektet som helhet rann ut i sanden och på Serviceföretaget var 
avslutet formellt och planerat.  
 
Projektledningssystem 
Inget av projekten drevs med en formell projektledningsmodell, men 
däremot hade projektet både på Industriföretaget och Serviceföretaget 
tydliga projektorganisationer med klar ansvarsfördelning. På Verket var 
det otydligt vilka som skulle vara med i projektorganisationen och vilket 
ansvar de medverkande hade, till viss del förståeligt då projektet fortfa-
rande var i en uppstartsfas. David vid Industriföretaget hade linjeansvar 
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inom provområdet och var väl förankrad där. Olof vid Industriföretaget 
kom tidigare från personalavdelningen och hade ingen linjeposition i 
provområdet. Anita och Bengt på Verket hade ingen anknytning till 
provområdet. Anna vid Serviceföretaget hade haft en chefsposition inom 
verksamhetsområdet och var väl förankrad i organisationen.  
 Endast Anna vid Serviceföretaget hade erfarenhet av att leda större 
förändringsprojekt. Anna framstod med både sin adekvata utbildning 
och erfarenhet som ”proffs” i jämförelse med de andra förändringsledar-
na. Alla tre projekt hade en idé om att involvera personer från olika ni-
våer i organisationen. Facket var involverat i projekten på Industriföreta-
get och Serviceföretaget.  
 Projektet på Industriföretaget var tänkt att pågå i ca två och ett halvt 
år, projektet på Verket i två år och projektet på Serviceföretaget i ett år.  
Inget av projekten hade en budget. Endast projektet på Serviceföretaget 
lösgjorde personal för att arbeta 100% respektive 50% med projektet, 
medan man i övriga projekt hade sina linjeuppgifter att sköta parallellt. 
Gemensamt för projektledarna på Industriföretaget och Verket var att de 
upplevde att frågan om ledningens reella engagemang var en stor osä-
kerhet i projektet. Om engagemanget inte fanns skulle man inte heller få 
tillräckliga resurser eller stöd. De kunde inte heller göra en kalkyl för 
eventuell vinst av projektet. På Verket var även metoden en stor osäker-
het för projektledarna, då forskarna ”ägde” kunskapen om den. Anna vid 
Serviceföretaget upplevde att hon hade ledningens fulla engagemang. 
Sparprojektet var de enda som gjort en riskanalys, där den främsta risken 
visade sig vara driftsstörningar under själva omorganisationen.  
 
Deltagande forskning 
Oavsett vilken roll man som forskare har när man studerar ett projekt i 
realtid så påverkar forskaren utfallet. I fallstudien på Industriföretaget 
upplever författaren att den direkta påverkan på projektets aktiviteter var 
relativt liten, men däremot ledde intervjuer och samtal till att de anställ-
da i provområdet blev mer uppmärksammade om projektet. Förändrings-
ledarna hade själva valt hur och var projektet skulle drivas och författa-
rens roll blev att observera och samtala med förändringsledarna, pro-
jektmedlemmarna och de anställda om vad som skedde. Handledaren 
och kollegan som deltog hade inte heller någon större påverkan på vad 
som hände på Industriföretaget, däremot påverkade handledaren aktivi-
teterna i koncerngruppen.  
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 På Verket hade forskargruppen en mycket mer framträdande och aktiv 
roll. Metoden som kom att användas var ett förslag från forskarna och 
det var också de som var experter på den. Forskarna blev delvis därför 
också en del av förändringsledningen som sökte driva projektet framåt. 
Rollfördelningen mellan forskarna och förändringsledarna var oklar och 
författaren fick känslan av att forskarna förväntade sig att projektledarna 
på Verket skulle ta de flesta initiativen, medan de förväntade att forskar-
na skulle ta den aktiva rollen och driva projektet framåt, åtminstone i de 
delar där forskarna var experter.  
 Sparprojektet på Serviceföretaget studerades i efterhand och därför 
påverkades inte processen alls av forskaren, men bidrog till att de inter-
vjuade fick anledning till reflektion och att artikulera sin bild av projek-
tet.  
 
Sammanfattnings jämförs de tre projekten som arbetsorganisatorisk ut-
veckling och rationalisering utifrån forskarens iakttagelser. Förändrings-
projekten på Verket och Industriföretaget kom att bli av arbetsorganisa-
torisk karaktär, medan Sparprojektet var ett traditionellt rationaliser-
ingsprojekt. Följande aspekter har visat på intressanta olikheter: drivkraf-
ter, mål, möjlighet till utvärdering, ekonomiska vinster, riktning, stöd, 
kompetens och erfarenhet samt struktureringsgrad. 
 
Tabell 5.6  Iakttagna skillnader mellan arbetsorganisatorisk utveckling och ratio-
nalisering. 
 Arbetsorganisatorisk  

utveckling 
Rationalisering 

Drivkrafter Idédriven innovation byggd på 
andra sociala värderingar 

En ekonomisk nödvändighet 

Mål Otydligt Tydligt 
Möjlighet till utvärdering Svårare, ej ekonomiska mått Enklare, men gjordes endast 

på övergripande nivå 
Ekonomisk vinst Osäker och svårt att kalkylera Utgör en del av incitamentet  
Riktning Motströms Medströms 
Stöd Litet Mycket 
Kompetens & erfarenhet för 
av förändring 

Liten Stor 

Struktureringsgrad Låg Hög 
Tidsplanering Lång Kort 

 
Det mönster som presenteras i tabellen förtydligar vad som här menas 
med radikalitet och vilka konsekvenser det ger i förändringsarbetet. En 
arbetsorganisatorisk utveckling ses här som radikal i och med att driv-
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krafterna bygger på idédriven innovation och andra sociala värderingar. I 
de fall som här beskrivits har förändringarna grundat sig på en för verk-
samheterna ny värdegrund och människosyn, vilket visserligen verksam-
heterna själva inte uppmärksammat. Ett sådant arbete kräver än mer av 
såväl ledare som medarbetare (Trollestad, 2000). Rationaliseringspro-
jekt kan vara omfattande då den berör många människor, men är oftast 
inte till sin natur radikal.  
  
I detta kapitel har förändringsledarna presenterats i sin kontext, det vill 
säga i projektet i respektive verksamhet. I nästa kapitel beskrivs och jäm-
förs förändringsledarna ytterligare.  
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Fem eldsjälar   6 
 
 
 
 
 
 
 
 

är görs en jämförande analys av avhandlingens primära stu-
dieobjekt – de fem eldsjälarna. Viktiga likheter och skillnader 
som kan få betydelse för tolkning av empirin diskuteras efter 
varje tabell. Tabellerna är uppdelade i tidsperspektiven upps-
tart, under och efter projektets genomförande. 

 
Tabell 6.1 Projektledarnas förutsättningar. 

 
En viktig skillnad i förändringsledarnas förutsättningar var att Olof, Da-
vid, Anita och Bengt blev projektledare för deras intresse för frågorna, 
medan Anna på Serviceföretaget blev utsedd till projektledare för sitt 
förtroende i organisationen samt för hennes förmåga att leda förändring-

H 
AKTIVI-
TET  
Uppstart 

OLOF  
(Industri-
företaget) 

DAVID  
(Industri-
företaget) 

ANITA 
(Verket) 

BENGT 
(Verket) 

ANNA 
(Service-
företaget) 

Befatt-
ning 

Tjänsteman 
på personal-
avdelning och 
senare pro-
dukt-
verkstadschef 
i annan del än 
provområdet 

Produkt-
verkstadschef i 
provområdet 

Personal-
kvinna på 
huvud-
kontoret 

Arbetade som 
expert med säker-
hetsfrågor på hu-
vudkontoret 

Chef i verk-
samhets-
området, 
ingick i led-
nings-
gruppen 

Ingång i 
pro-
jektet 

Erfarenhet 
och intresse 
av arbetsorga-
nisatoriska 
frågor på per-
sonal-
avdelningen 

Chef i provom-
rådet och in-
tresserad av 
arbets-
organisatoriska 
frågor  

Erfarenhet 
från perso-
nal-
avdelningen 
av bl.a. ut-
bildnings-
frågor  

Kunskap om sä-
kerhetsfrågor och 
intresse för verk-
samhets-
utvecklingsfrågor, 
specifikt styr- och 
ledningssystem i 
driftledningen.  

Stort förtro-
ende i orga-
nisationen, 
mångårig 
erfarenhet av 
större för-
ändringar och 
adekvat ut-
bildning 
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ar. Hon var dessutom väl förankrad i verksamheten och uppfattades inte 
vara företrädare för någons intresse. Anna torde således ha bättre förut-
sättningar att lyckas som förändringsledare än övriga.  
 
Tabell 6.2 Engagemang och projektledarroll. 
AKTIVI-
TET 
Under 
projektet 

OLOF  
(Industri-
företaget) 

DAVID  
(Industri-
företaget) 

ANITA 
(Verket) 

BENGT 
(Verket) 

ANNA 
(Service-
företaget) 

Tid för 
pro-
jektet 

Lite tid. Slutade 
som projektleda-
re p.g.a. tidsbrist. 
Åter tillsatt som 
projektledare på 
100% strax innan 
projektet rann ut 
i sanden. 

Lite tid. Samti-
digt chef för en 
avdelning på 60 
anställda och 
egna universi-
tetsstudier. 

Påpekade att de 
ordinarie arbets-
uppgifterna skul-
le skötas samti-
digt som projek-
tet utan avlast-
ning. 

Lite tid.  
Engagerad i 
ytterligare 
ett projekt 
samt i de 
ordinarie 
arbetsupp-
gifterna.  

100% 

Engage-
mang i 
pro-
jektet 

Ändra företagets 
värderingar.Med i 
projektet sedan 
start, projekt-
ledare i två om-
gångar trots tids- 
och resursbrist. 
Fem år efter 
projektet fortfa-
rande engagerad 
i frågorna och 
har nyttjat erfa-
renheten i andra 
sammanhang.  

Ändra före-
tagets värder-
ingar. Visionära 
idéer kring or-
ganisering av 
arbetet som 
infördes med 
syftet att bla. 
underlätta sitt 
eget arbete. 
Drev projektet 
trots tids- & 
resursbrist  

Mån om de an-
ställda. Ansåg att 
rådande värde-
ringar borde 
ändras. Engage-
manget åter-
speglas i det 
gedigna förarbe-
tet (även Bengt).  
Engagerade sig 
som bollplank 
för ett liknande 
projekt när egna 
projektet lagts 
ned (även Bengt) 

Ansåg att 
rådande 
värderingar 
borde änd-
ras. Uttryck-
te att pro-
jektet var 
viktigt för 
honom och 
var beredd 
att lägga 
egen tid och 
blunda för 
varnings-
signaler. 

Uppnå bra 
resultat för 
verksam-
heten och 
personalen.  

Som 
projekt-
ledare 

Under första 
projektlednings-
tiden gick stor 
del av tiden åt till 
att skriva pro-
jektdirektiv, re-
surssätta projek-
tet samt starta 
upp gruppen. 
Uppfattades som 
en strukturerad 
ledare. Tog tag i 
idéer i praktiken.  

Visionär med 
många idéer. 
Synlig projekt-
ledare.  

Delat projektle-
darskap med 
Bengt. Ingen 
tydlig projektle-
dare. Kommuni-
cerade med 
forskaren M 
kring möten och 
planering, tog ett 
administrativt 
ansvar 

Ansvarig för 
projektets 
kontraktsdel. 
Delat pro-
jekt-
ledarskap 
med Anita. 
Ingen tydlig 
projekt-
ledare. 

Struk-
turerade 
projektet 
Anna be-
skrevs som 
duktig leda-
re, kar-
ismatisk, 
god kom-
muni- 
katör 
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Gemensamt för samtliga projektledare var att de var starkt engagerade i 
sina projekt. Engagemanget hade olika grunder, för Olof, Anita och 
Bengt verkade engagemanget bottna i en missnöjdhet eller besvikelse för 
verksamheternas syn på personalen och därmed deras sätt att organisera 
och leda arbetet. Det innebär att engagemanget således var socialt men 
också verksamhetsorienterat, även om det sista inte var lika klart ut-
tryckt. För David gällde detsamma, men han gav också uttryck för att 
han såg möjligheter att underlätta sitt eget arbete genom projektet. An-
nas förklarade att sitt engagemang låg i att skapa en konkurrenskraftig 
verksamhet med bibehållen arbetstillfredsställelse hos personalen. Detta 
torde ha betydelse för hanteringen av motgångar. 
 Projektledarna på Industriföretaget och i Verket engagerade sig starkt 
trots knappa förutsättningar så som lite tid och inte alltid tydligt stöd 
från ledningen. En viktig skillnad var att Anna på Serviceföretaget fick 
arbeta med projektet 100%, medan de andra skulle sköta sina ordinarie 
arbeten samtidigt som de drev omfattande förändringsprojekt. Annas 
projekt var således högre prioriterat och torde således bättre förutsätt-
ningar att lyckas.  
 Som projektledare tog de fem olika roller. Olof på Industriföretaget 
planerade, strukturerade, men tog också tag i saker i praktiken. David var 
ung och uppfattades av författaren som en visionär med många idéer 
och som en tydlig ledare dessutom var han karismatisk i vissa situatio-
ner. På Verket delade Bengt och Anita på projektledarrollen, där Anita 
skötte kontakten med forskarna och provområdet – den informella delen, 
medan Bengt var ansvarig för kontraktsdelen – den formella delen. Var-
ken Bengt eller Anita var tydliga projektledare, vilket gav forskarna en 
mer dominerande roll. Anita beskrevs i empirikapitlet som en person 
”med känsla för medarbetarna” – hon uppfattades som en moralisk och 
plikttrogen person med stort intresse för de anställda. Hon lät sig 
”charmeras” av forskarnas intresse och kunskap kring organisatoriskt 
lärande, vilket bidrog till att hennes egen kompetens i personalfrågor 
kom i skymundan. Bengt beskrevs i empirikapitlet som en besviken ana-
lytiker – han var en tänkare som värderade det som sades och tog ställ-
ning i de flesta frågor.  
 Anna på Serviceföretaget hade goda meriter som förändringsledare 
och chef – hon var i det närmsta förändringsproffs. Det enda negativa 
som den intervjuade projektmedlemmen från projektkontoret sade om 
henne var att hon ibland verkade undanhålla viss typ av information 
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kring projektet. Exempelvis fanns känslan av att Anna och hennes chef  
tidigt hade en bild av hur den nya organisationen skulle se ut, men att 
hon inte förmedlade den till projektkontoret. Anna beskrevs som tydlig 
projektledare med makt bakom sitt handlande.  
 Olof, Bengt och Anita bad inte om hjälp internt utan bar projekten på 
sina egna axlar och engagerade hela sin själ i projekten. David kom stän-
digt med nya visioner och idéer och tänkte nog att andra skulle genom-
föra dem i praktiken. Anna såg i realiteten till att andra genomförde för-
ändringarna i praktiken, medan hon själv styrde och övervakade. Detta 
resonemang torde också påverka förmågan att hantera misslyckande. 
 
 
Tabell 6.3 Efter projektet. 

 
David på Industriföretaget och Anna på Serviceföretaget var de enda 
som efter projektet erbjöds nya karriärfrämjande tjänster. Olof på Indu-

AKTIVI-
TET 
Efter 
projektet 

OLOF  
(Industri-
företaget) 

DAVID  
(Industri-
företaget) 

ANITA 
(Verket) 

BENGT 
(Verket) 

ANNA 
(Service-
företaget) 

Arbets-
uppgifter 
efter 
pro-
jektet 

Första tiden 
oviss om vad 
han skulle 
arbeta med, 
sökte sig helt 
bort från 
provområdet. 

Blev projektle-
dare för nya 
projekt av an-
nan karaktär. 
Arbetade i 
USA fram-
gångsrikt som 
affärs-
förhandlare 

Åter till ordinarie 
arbetet. Arbeta-
de vidare med 
ett utbildnings-
projekt. Tillsam-
mans med Bengt 
bollplank till lik-
nande projekt i 
annat distrikt. 

Åter till det 
ordinarie arbe-
tet. Fick  direkt 
ännu fler ar-
betsuppgifter.  

Avböjde 
erbjudande 
om chefs-
tjänst Arbe-
tade istället 
med ett 
över-
gripande 
sparprojekt 
på koncern-
nivå 

Känslor 
efter 
pro-
jektet 

Jobbig tid, 
mådde dåligt. 
Ingen efter-
frågade Olofs 
erfarenheter 
från projektet. 

När han märk-
te att han bör-
jade må dåligt 
av projektet så 
bestämde han 
sig att lämna 
det bakom sig 
och tänka 
framåt.  

Jobbigt, dåligt 
samvete mot 
personalen. Kän-
de att projektet 
var totalt miss-
lyckat tills hon 
fick bidra med 
sina erfarenheter 
i ett annat pro-
jekt. 

Motivationen 
sjönk både 
arbetsmässigt 
och privat. 
Mådde dåligt 
även 1,5 år 
efter projektet  

Positivt då 
projektet föll 
väl ut.  

Stöd 
efter 
pro-
jektet 

Varken stöd 
från styrgrupp 
eller chef. 

Inget stöd. Stöd av forska-
ren M och Bengt, 
men inte från sin 
chef. 

Stöd av Anita, 
men inte från 
sin chef. 

Stöd av chef 
och VD  
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striföretaget var när projektet lades ner utan chefsjobb och hade ingen 
tjänst att gå tillbaka till. Han sökte sig bort från provområdet och fick en 
chefstjänst, där han skulle genomföra omfattande personalneddragning-
ar. Gemensamt för Anita och Bengt på Verket var att de fortsatta sina 
arbeten som om inget hade hänt. Det projekt de kom att agera bollplank 
till, kontaktade Anita och Bengt. Olof, Anita och Bengt uttryckte explicit 
att de ”mådde dåligt” och fick en jobbig tid när projektet lades ned. 
Trots att David blev sjukskriven på grund av stressrelaterad sjukdom 
och var besviken på att inte mer resurser frigjordes till projektet bestäm-
de han sig för attsläppa det och sikta framåt. Stödet från chefer eller 
styr- och utvecklingsgrupper var svagt i projekten på Industriföretaget 
och Verket. Av alla fem projektledare var det bara Anna på Serviceföre-
taget som lämnade sitt projekt med positiva känslor – hon hade ju också 
genomfört ett lyckat projekt!  
 
Samtliga fem eldsjälar investerade sin energi i ett projekt för vars mål de 
brann för. I det projekt som lyckades blev framgången i sig en belöning 
för den insats som förändringsledaren gjorde – energin förblev hög och 
förmågan till engagemang bibehölls. För de projekt som misslyckades 
uteblev därmed den från projektet autonoma belöningen med följden att 
förändringsledarnas energi sinade. Detta förhållande ligger i linje med 
Maslachs och Leiters (1999) riskfaktorer för utbrändhet brist på erkäns-
la  och brist på rättvisa, men också i linje med Antonovsky (1987) rege-
nerativa faktor meningsfullt arbete  som innebär att kraven i arbetet 
upplevs värda de egna investeringarna och engagemanget. Resonemang-
et väcker frågan, hur kan en individ få återbäring för sina energi-
investeringar i ”misslyckade” ansträngningar? 

I nästa kapitel kommer dramat som utspelas kring och i dessa eldsjälar 
att diskuteras utifrån avhandlingens forskningsfrågor och syfte.  
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Diskussion – eldsjälar, engagemang och ledning   7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yftet med denna studie är att skapa kunskap om engagemangets 
betydelse för regenerativ utveckling av mänskliga resurser i en 
tid då många människor blir sjuka av stress och psykiska belast-
ningar. Från att arbetet varit byråkratiskt och väldefinierat kan 
det nu beskrivas som mer gränslöst, flexibelt och i vissa fall med 

ett frånvarande ledarskap. Individen förutsätts vara motiverad och starkt 
engagerad, vilket matchas av stimulerande och utvecklande arbeten. 
Men inget gott som inte har något ont med sig. De gränslösa arbetena 
verkar också vara problematiska.  
 Här har följande antagande gjorts: regenerativ utveckling av mänskliga 
resurser och individens engagemang hänger samman. Om individen inte 
är engagerad och således inte energisatt, kan hennes resurser inte heller 
genereras och utvecklas.  
Extremfall – både vad gäller engagemang och arbetsbelastning  – har 
studerats för att dessa situationer verkar bli mer vanligt förekommande, 
men också för att finna insikter om den mer alldagliga arbetssituationen. 
Avhandlingen har således utgått från starkt engagerade individer med 
hög energi som gått in i radikala utvecklingsprojekt. Men så har en kris-
situation uppstått och energinivån har sjunkit drastiskt, när arbetet ut-
ifrån idén om hållbara arbetssystem egentligen ska generera ny energi. 
Följande tankemodell från kapitel 2 får illustrera detta.  
 
 
 
 
 

S 
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Figur 7.1 Sambandet mellan motivation, energi och engagemang, där energin kan 
antingen återskapas eller förbrukas. 
 
 
 
Eftersom eldsjälarnas energi både har ökat och minskat under projektens 
gång har teorier som beskriver både risk- och regenerativa faktorer an-
vänts. Teorierna om stress och utbrändhet används i avhandlingen för 
att beskriva riskfaktorer för energiförbrukning och flow och Kasam an-
vänds för att beskriva hur energin kan bibehållas på en hög nivå. Den 
gemensamma nämnaren för teorierna är att situationens krav och indivi-
dens förutsättningar ska vara i balans för att arbetet ska upplevas posi-
tivt.  
 För att uppnå syftet med avhandlingen har tre forskningsfrågor formu-
lerats som kommer att besvaras här i diskussionen. Att vara ledare för 
ett radikalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsprojekt förutsätter liksom 
många av dagens arbeten starkt engagemang. Detta gör det intressant 
att se hur engagemanget utvecklas hos förändringsledarna för att sedan 
kunna undersöka vad det är som påverkar engagemangets utveckling och 
vilka konsekvenser det får för individens energi. Eldsjälen utgör ett ex-
trem fall av både engagemang och arbetsbelastning, men alla arbeten 
kräver inte ett sådant starkt engagemang eller stora arbetsinsatser. Det 
är därför viktigt att ställa sig frågan om vilka insikter denna studie kan ge 
i ”normalsituationer”. 
 

Yttre motivation 

Inre motivation 

Energi  Riktning +
  

Och/eller  Engagemang 

Energi åter-
skapas  

Energi för-
brukas  

framgång 
 
 
frustration 

Vid hög förbrukning 
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Avhandlingens forskningsfrågor: 
Hur utvecklas engagemanget hos förändringsledarna under ett radi-
kalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete? 
 
Vilka effekter på energin ger de fram- och motgångar som för-
ändringsledare av radikalt arbetsorganisatoriskt utvecklingsar-
bete kan möta? 
 
Vilken insikter ger studiet av extremfall i ”normalsituationer”?  

 

För att svara på frågorna har teorin från kapitel två och tre fått ”samtala” 
med empirin i kapitel fem och sex. Vid några tillfällen har det också be-
dömts nödvändigt att tillföra ny teori.  

 
7.1 Ska eldsjälen vara förändringsledare? 
Först kan man ställa sig frågan om eldsjälen är lämpad att driva radikala 
utvecklingsprojekt, när risken att energi förbrukas visat sig vara stor? Om 
man svarar ja på den frågan är det också viktigt att undersöka hur det 
kan göras utan att förbruka mänskliga resurser, vilket görs i avsnitt 7.5 
Lärande – en strategi för att återskapa energi. 
 Flera studier visar på att eldsjälar behövs i arbetsorganisatoriskt ut-
vecklingsarbete (Philips, 1988: Forsberg, 2003: Uggelberg, 2004) och 
speciellt vid arbetets uppstart (Philips, 1988). Philips eldsjälar var dock 
inte projektledare. Uppstarten är den minst riskfyllda perioden då entu-
siasm och visioner ännu inte utgör något hot mot organisationen, medan 
själva genomförandet är mer riskabelt då befintliga normer och värde-
ringar ska utmanas.  
 Engelsmannen Meredith Belbin (1981) har i studier av roller i led-
ningsteam identifierat nio roller, med såväl styrkor som svagheter. Studi-
erna har visserligen fått utstå en del kritik från managementforskare, men 
används ändå då de väl illustrerar förändringsledarna David och Olof. 
Således, resursfinnaren visar ett stort intresse initialt, men har inte för-
mågan att följa upp. Istället flyttas intresset till någon ny uppgift och ge-
nomförandet lämnas istället över till någon annan. Resursfinnaren kan 
därmed karaktäriseras som en roll med ”flyktigt engagemang”. Utifrån 
detta resonemang skulle man kan säga, att en eldsjäl som också är re-
sursfinnare inte hamnar i en lika riskfylld situation då man är engagerad i 
början, men ännu inte explicit utmanat verksamheten. Fullföljare där-
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emot är en roll som karaktäriseras av pliktkänsla och ansvar för att idéer 
omsätts till handling, det vill säga den roll som troligen tar över när re-
sursfinnaren tappat sitt första intresse (Belbin, 1981). Det torde alltså 
vara mer riskfyllt att vara eldsjäl och fullföljare då verkliga aktiviteter kan 
utgöra hot i organisationen.  
 David på Industriföretaget var av karaktären resursfinnare, då han kom 
med många nya idéer och ritade power-pointbilder av vad som skulle 
göras, medan Olof blev den som fick ta över och med sina lojala drag 
försöka strukturera och fullfölja uppdraget, det vill säga agera fullföljare. 
Det var ändå David som blev sjuk på grund av för hög arbetsbelastning, 
inte på grund av MBO-projektet enbart, utan för att han hade ambitio-
nen att engagera sig i många uppdrag samtidigt. Däremot var det David 
som ”släppte” projektet mentalt och riktade sitt engagemang som åter-
hämtats efter sjukskrivningen på nya projekt i framtiden. Ur perspektivet 
”roller” kompletterade David och Olof varandra och de borde således 
tillsammans ansvarat för projektledarrollen och mer aktivt dragit nytta 
av varandras styrkor.    
 Eldsjälen är alltså med sitt engagemang och entusiasm lämpad att ini-
tialt driva ett radikalt förändringsprojekt, men hur är det i projektets ge-
nomförande fas, den riskfyllda?  
 Paradoxalt nog är det som tänder eldsjälen också det som kan vara 
orsaken till utbrändhet. Värderingskrockar kan vara det som får en an-
ställd att fatta eld och bli förändringsledare, hon blir motiverad att för-
söka förändra och blir samtidigt engagerad och energisatt. Värde-
ringskrockar är en anledning just till att eldsjälen ska engagera sig, efter-
som att värderingskrockar i annat fall riskerar att leda till utbrändhet 
(Maslach & Leiter, 1999). Samtidigt som en förändring som bygger på 
att man upplever motstridiga värderingar går motströms och således i 
sig utgör en risk för att eldsjälens energi förbrukas.  
 En eldsjäl med stark social och verksamhetsorienterad drivkraft tycks 
alltså uppstå ur situationer som upplevs dysfunktionella eller frustreran-
de för personalen. Eldsjälen söker då förändra omvärlden ofta med ett 
idealistiskt perspektiv och tar på sig en förändrarroll. Med ett socialt en-
gagemang följer man ofta dessutom inte en linjär förändringsfilosofi, utan 
går motströms och söker genomföra en radikal förändring genom att för-
ändra organisationens värderingar. I två av avhandlingens studerade pro-
jekt har det blivit tydligt att förändringsledarna fått stor frihet i föränd-
ringsarbetet, men otillräckliga resurser. Detta har fått effekter på såväl 
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arbetsbördan som egenkontrollen, vilka enligt Maslach och Leiter 
(1999) är ytterligare riskfaktorer för utbrändhet. När egenkontrollen blir 
för stor för en starkt engagerad förändringsledare riskerar den självpåtag-
na arbetsbördan bli närmast obegränsat hög. En motkraft behövs! Dess-
utom kan arbetet bli näst intill omöjligt då man utmanar ett helt system. 
Ur ett utbrändhetsperspektiv är det således både lämpligt och olämpligt 
att en eldsjäl engagerar sig – hon kan bli utbränd i båda fallen.   
 Som nämnts i teorikapitel 3 har förändringsledaren formell makt, men 
inte nödvändigtvis möjligheten att faktiskt påverka, vilket blir problema-
tiskt i genomförandefasen. Ett inbyggt byråkratiskt problem är att för-
ändringsledare konkurrerar om makten med formella chefer i verksamhe-
ten som ska förändras, vilket också var fallet här. Om förändringsledaren 
ändå har möjlighet att förändra så beror det på att denne har ”med sig” 
de som berörs av förändringen, det vill säga alla i systemet. Ett sätt att få 
med sig personal är genom ett entusiasmerande, eller ett så kallat trans-
formativt ledarskap (se exempelvis Bass, 1990). Enligt Philips (1988) är 
just entusiasm ett av kännetecknena för en eldsjäl och entusiast kan ock-
så användas som benämning på de engagerade individerna vid sidan om 
eldsjälsbegreppet. En eldsjäl skulle i sådana fall med sin entusiasm vara 
lämplig! Men ett dilemma kan uppstå om man leder förändringar genom 
enbart ”entusiasm” eftersom det sällan är det bästa sättet för att hantera 
ett förändringsprojekt alla dilemmor (Philips, 1988). Philips menar att 
förändringsledare måste ha en strategi för att hantera projektets dilem-
mor, exempelvis arbeta för bred delaktighet och samtidigt styra arbetet. 
Beroende på hur väl man gör det utvecklar man olika strategier för ut-
vecklingsarbetet, vilket Philips kallar för aktörsskapets dynamik. Den ena 
extremen är där att man inte ser något dilemma, det vill säga aktörens 
arbetssätt bygger enbart på entusiasm. Den andra extremen är där aktö-
ren kan hantera arbetets dilemmor, då beskrivs strategin för utvecklings-
arbetet som reflekterande praktik, vilket innebär att aktören hanterar 
både lär- och förändringsdilemman. Ser inte betyder för Philips att man 
inte är medveten om ett dilemma. När man inte är medveten om något 
av dilemmana har man inte heller en medveten strategi för sitt arbete. 
Ofta utvecklas entusiasmen mer åt en reflekterande praktik i och med de 
lärdomar man får på vägen, det vill säga man blir medveten om dilem-
mana och utarbetar också en strategi som man tror är bäst för att hante-
ra situationen. Men då krävs också ett lärande klimat, eller vad som 
kommit att kallas en lärande organisation (se exempelvis Argyris & 
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Schön 1978; Senge 1991). Det torde således vara svårt att lyckas med 
förändringar om man har enbart entusiasm som strategi för förändring. 
Det betyder inte att entusiasm inte behövs – som tidigare nämnts är en-
tusiasm oerhört viktigt för att arbetet ska komma igång. Philips skriver:  
 

Studien leder mig till hypotesen att Entusiasm är en nödvändig men 
inte tillräcklig förutsättning för arbetsorganisatoriskt utvecklingsar-
bete. En brinnande iver hos en eller flera av de personer som med-
verkar och är berörda ger kraft åt utvecklingsarbetet. Men för en en-
skild aktör, ger inte den egna Entusiasmen tillräckliga förutsättning-
ar för att han ska kunna främja förändring och lärande i företaget. I 
den mån aktören är relativt ensam som drivkraft i utvecklingsarbe-
tet, behöver han foga genomtänkta ansatser för förändring och 
lärande till sin hänförelse. En annan hypotes är att Entusiaster ut-
gör värdefulla komplement till sådana aktörer som kan hantera För-
ändrings- och Lärandedilemmorna i ett arbetsorganisatoriskt ut-
vecklingsarbete.   

(Philips, 1988: sid 112-113) 
 
Alltså, är eldsjälen lämpad att driva förändringsarbete i genomförandefa-
sen? En eldsjäl som enbart drivs av entusiasm utan några andra strategi-
er för förändring är inte lämpad att själv driva ett radikalt utvecklingsar-
bete. Däremot är den energi som en entusiastisk eldsjäl skapar viktig för 
arbetet och denne bör således arbeta tillsammans med en förändrings-
strateg. Dessutom, med tanke på hur mycket eldsjälen är villig att satsa 
för det hon brinner för trots otillräckliga resurser och varningssignaler är 
det rimligt att hon, oavsett sin strategi för förändring, åtminstone får del-
ta i ett radikalt förändringsprojekt för sin egen utvecklings skull. För om 
engagemanget inte får komma till uttryck kanske ändå risken finns att 
energin förbrukas?  
 Således, eldsjälen med sitt starka engagemang och energi är lämpad 
att driva ett förändringsarbete initialt, men även i genomförandefasen 
om hon utvecklat strategier för detta. Om eldsjälens strategi för föränd-
ring enbart bygger på entusiasm är hon mer lämpad att delta i arbetet än 
att vara dess ledare.  
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7.2 Engagemangets utveckling 
Det var just för det starka engagemanget som förändringsledarna stude-
rades mer ingående. I det följande diskuteras hur förändringsledarnas 
engagemang utvecklats under projekten, vilket berör den första 
forskningsfrågan.  
 I det inledande teorikapitlet som beskriver avhandlingens perspektiv 
presenteras en tentativ modell (figur 2.1) över engagemangets utveck-
ling, där framgång regenererar energi, medan frustration förbrukar den. 
Det är utifrån den processen som engagemangets utveckling studerats i 
förändringsprocessens tre faser: uppstart, under och efter projektens ge-
nomförande, en uppdelning som redovisats i avsnitt 6. Fem eldsjälar.  
 

7.2.1 En entusiastisk uppstart 

Både Olof och David var intresserade av arbetsorganisatorisk utveckling 
redan innan MBO-projektet startades vilket var en anledning till att de 
senare blev projektledare. När de blev tillfrågade om att vara projektle-
dare ökade engagemanget och energin för att få till stånd en förändring.  
 Anita och Bengt hade redan innan projektet kommit på tal samtalat 
om hur verksamheten skulle kunna stärkas genom en förändrad regel-
struktur och de var alltså också intresserade av projektets frågor redan 
från start. Ledningsgruppen utsåg Anita och Bengt till projektledare, vil-
ket givetvis stärkte dem i deras ambitioner att förändra. Engagemanget 
stärktes ytterligare när de fick gehör ute på Verkets driftledningscentra-
ler och dessutom fann intresserade forskare för sina idéer. 
 Anna på Serviceföretaget var först inte intresserad att driva Sparpro-
jektet, men blev övertalad med argumentet att det inte fanns någon bätt-
re lämpad. Anna hade stort förtroende hos ledningen och fick därmed 
bättre förutsättningar att lyckas  – den självuppfyllande profetian! (Li-
vingston, 1969) Visionen var given och hon ansågs som den bästa för 
uppgiften. När projektet väl startade hade hon fullt fokus och ett starkt 
engagemang för att gå i land med förändringen.  
 Utifrån resonemanget om inre och yttre motivation i kapitel 3 är det 
troligt att förändringsledarna på Industriföretaget och Verket drevs av en 
kombination av yttre och inre motivation. Följande grundläggande psy-
kologiska behov behöver vara uppfyllda för att inre motivation ska fin-
nas: känsla av att ha tillräcklig kompetens, autonomi i arbetsuppgiften 
och känslan av att höra samman (Gagné & Deci, 2005). Alla tre behov 
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var rimligtvis uppfyllda vid starten av projekten. För Olof, David, Anita 
och Bengt verkade motivationen vara både av inre och yttre autonom 
karaktär. Den egna personens drivkrafter låg nämligen i linje med projek-
tens mål och arbetsformer. De var redan innan projekten intresserade av 
frågorna som kom att drivas i projekten, men tog också chansen att for-
ma projekten och visioner efter egna önskningar. De drevs alltså dessut-
om av så kallad integrerad reglering, vilket också Anna gjorde. Annas 
egna mål och värderingar stämde överens med företagets, samtidigt som 
det handlade om att förstå nödvändigheten av vissa aktiviteter snarare 
än att drivas av eget intresse och engagemang. Här används en förenklad 
version av figur 3.2 för att illustrera eldsjälarnas motivation. 
 
 

 
Figur 7.2. Eldsjälarnas motivation – inre och yttre.  
 
 
 
Kan det vara av vikt om engagemanget bygger på inre eller yttre motiva-
tion för hur man hanterar en kris eller motgång? En misslyckad aktivitet 
driven av inre motivation bör påverka individen på ett djupare personligt 
plan. Detta diskuteras vidare senare i detta kapitel, när engagemangets 
utveckling tydliggjorts. 
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7.2.2 Nu kör vi! 

MBO-projektet på Industriföretaget blev ett berg- och dalbaneprojekt 
med svängningar vad gäller bemanning. När en projektledare fick för 
mycket annat att göra så tog någon annan över. Både Olofs och Davids 
engagemang var på ett sätt uthålligt. De tog över projektledarskapet 
trots att de visste hur svårt det var att få både egen tid och projekt-
gruppsmedlemmarnas tid. Dessutom var de engagerade som projekt-
gruppsmedlemmar de perioder de inte var projektledare. När Olof första 
gången blev projektledare tog det inte lång tid förrän han fick lämna le-
darrollen på grund av ett annat uppdrag. Hans engagemang verkade 
dock inte försvagas och han var fortfarande aktiv i projektet. Under hans 
tid som projektmedlem genomfördes en workshop med hela koncernpro-
jektet vilket gav Olof ytterligare energi. Några månader senare minskade 
två av projektmedlemmarna sin tid för projektet från 50% till 25% sam-
tidigt som själva verksamheten centraliserades. Det sista fick Olof att 
reagera starkt, vilket troligen bidrog till att engagemanget försvagades. 
Strax därefter blev den då sittande projektledaren David sjukskriven och 
Olof gick återigen in som projektledare. Han gjorde det med starkt enga-
gemang, vilket också spillde över till de andra i projektgruppen som 
trodde att det skulle bli ny fart i projektet. Han blev dock inte fri från sitt 
ordinarie arbete förrän några månader senare. Då var det för sent, pro-
jektet rann ut i sanden – tillsammans med Olofs engagemang. Fem år 
efter projektet avslutats beskrev Olof,  att han varit besjälad av idén om 
en medarbetarorganisation: 
 

[…]den gränslösa arbetsorganisationen, som vi på något sätt var be-
själade utav […]. 

(Olof, 2005) 
 
David, som den visionär han var, manifesterade sitt engagemang genom 
ständigt nya visioner och idéer. Han deltog i workshopen med full energi 
och massor av idéer och den stärkte förmodligen också hans engage-
mang. Några månader senare blev han projektledare, då Sven, den andre 
projektledare endast efter en kort tid slutade på grund av för hög arbets-
belastning. I samband med att David blev projektledare fick styrgruppen 
en ny ordförande, som ställde krav på att projektmedlemmarna skulle 
lägga 50% av sin arbetstid på projektet. Detta stärkte David i hans roll 
som projektledare. Endast fem månader efter att David tillsattes blev 
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han dock sjukskriven på grund av stressrelaterad sjukdom – hans energi 
var förbrukad. Fem år efter sjukskrivningen beskrev David hur också han 
brunnit för projektets frågor:   
 

Det var ju någonting jag brann för […] och då fick man försöka skaf-
fa sig den tiden och göra det, det fanns ju inte direkt med i agendan. 
Jag hade ju mer än fullt utan det egentligen […].  

(David, 2005) 
 
Både Olofs och Davids engagemang överlevde länge trots fortlöpande 
frustration av hur lite resurser projektet fick, trots att de själva knappt 
hade tid och trots att styrgruppen knappt efterfrågade resultat. De 
genomförde projektgruppsmöten, försökte byta erfarenheter med andra 
projekt inom verksamheten, ordnade ett gemensamt kontor för projekt-
gruppen samt tillsatte utvecklingsledare och skiftledare.  
  
Engagemanget hos Anita och Bengt på Verket stärktes i princip under 
hela projektets gång från att de fått uppdraget fram till att projektet av-
slutades abrupt. De fick en positiv bekräftelse från ledningsgruppen på 
hur projektet skulle genomföras. Bengt sade i intervjun 2005 att han 
dock var medveten om att ledningsgruppen inte var enbart positiva till 
projektet, eller hade förstått vidden av det, men för honom var det vikti-
gaste att han fick chansen att driva dessa frågor: 
 

Visst visste vi att ledningsgruppen, vad ska man säga, inte var över-
svallande positiv. Men när får man en ledningsgrupp att vara det 
alltså? Vi måste ju, det är ju ofta så att man, om man själv brinner 
för någonting, det här är oerhört angeläget, så inser man på något 
vis att, ja ledningsgruppen har tusen eller åtminstone ett stort antal 
sådana här frågor som är oerhört angelägna. Jag får driva min fråga 
och sen vara glad för dom ändå positiva reaktioner som man ändå 
kan få från en ledningsgrupp och vara glad för att vi får gå vidare. 
Bara det var ju liksom en seger och en vinst, så mer kan jag inte för-
vänta mig. Så jag vet ju, vi sa ju flera gånger till, eller [Anita] och jag 
oss emellan, men dom förstår inte det här och vi har inte lyckats få 
dom att vara med, men vi får köra på. Och det är väl överhuvudta-
get den verklighet som man, som vi lever i alltså, man kan inte, man  
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kan inte förvänta sig ett villkorslöst hurra.  
(Bengt, 2005) 

 
Vidare var flera driftledningscentraler intresserade att delta i projektet, 
de fick positiv respons på dialogkonferensmetoden som prövades i verk-
samheten, projektet beviljades forskningsmedel och forskarna var intres-
serade. Allt detta stärkte engagemanget kring projektet. Det fanns dock 
saker som troligen också sänkte engagemanget under projektets gång, 
nämligen frustrationen av att inte kunna vara mer delaktig i projektets 
tänkta motor – dialogkonferenserna. Anita berättade i intervjun 1,5 år 
efter projektet att hon kände sig ”naken” tillsammans med forskarna – 
okunnig och sårbar. Vidare i intervjun sade hon: 
 

Jag menar, vi släppte ju det till er, det måste jag ju säga till er. Kom-
ma där och vara professor och allt vad det är och vi var liksom bara 
besjälad av någonting och förstod inte riktigt vad vi drog igång och 
jag menar att under hela tiden satt vi mest och egentligen gapade 
och herregud kan vi få hjälp med det här, och de tycker det, våra 
ganska så amatörmässiga tankar, som vi förde med oss kunde intres-
sera professor på arbetslivsinstitutet och avsatte tid till det. Är det 
sant! […] Vi fick ju sån väldig respekt både för [Ms och Ps] kunska-
per, de förstod ju vad det här var och hade så mycket annat att göra. 
Så kommer lilla vi… 

(Anita, 2005) 
 
”Uppmärksamheten” från forskarna ledde troligen till ökat engagemang 
för projektet, men samtidigt är det rimligt att energi också förbrukades 
då Anita nedvärderade sina kunskaper.  

Dessutom skulle både Anita och Bengt sköta sitt vanliga arbete på 
sidan om projektet, ett tecken på att projektet kanske inte prioriterades 
så högt ändå. Ett och ett halvt år efter projektet avslutats beskriver Ani-
ta att hon varit besjälad, men också hur hon stängde ute det som even-
tuellt kunde störa projektet: 
  

[…] vi var liksom besjälade av någonting […]. […] vi var ju något 
som gick med någon gloria runt oss i någon egen liten [värld].  

(Anita, 2005) 
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Det är intressant att Anita använder sig just av metaforen gloria, hon be-
skriver således sig själv och Bengt som helgon, det vill säga självuppoff-
rande och oantastliga! Vid samma tidpunkt beskriver Bengt projektet 
som väldigt viktigt för honom som person och att han, liksom Anita, var 
beredd att sluta sig i en egen ”värld” för att få fortsätta:  

 
[…] alltså för Anita och för mig var det här tror jag, alltså lite för 
viktigt […] Lite för bra och vi var beredda att liksom lägga ned en 
väldigt massa tid på det naturligtvis och vi var beredda att… Jag 
tror att vi också då var beredda att blunda för sådana här saker 
[varningssignaler] som vi ändå såg.  

(Bengt, 2005) 
 
Annas engagemang i projektet var starkt då hon höll med företagsled-
ningen om, att något måste göras för att företaget skulle förbli konkur-
renskraftigt. Hon fick ett kraftfullt stöd från såväl den närmsta chefen 
som koncernens VD, både resursmässigt och idémässigt. Hennes intres-
se för projektet avtog när den nya organisationen var lanserad, men hon 
bibehöll sin förmåga till högt engagemang och energin fortsatte vara på 
en hög nivå.  
 

7.2.3 Krisläge – engagemanget ned till noll i projek-
tens bakvatten 

Förändringsledarna på både Industriföretaget och Verket hamnade alla 
till slut i en krissituation. Olof fick till slut arbeta 100% med MBO-
projektet, men projektet rann ut i sanden och istället stod han utan 
tjänst och chef. För Olof blev det några ”tunga månader” där han inte 
visste vad han skulle jobba med och utan att någon stöttade honom. 
Han sökte sig bort från provområdet och fick ansvara för en avdelning 
långt från den organisation han tidigare arbetat inom. I intervjun 2000 
sade han att han ville bort från det som hade med MBOs provområde 
att göra. Olof beskrev känslan som olust till arbetet efter att projektet 
lades ned: 
 

Efter jag vart utan förordnande hade jag ju en period som inte var 
rolig, visst, innan det här […] jobbet dök upp, så från att jobbat här i 
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tjugo år någonting och haft roligt varje dag så var det väl några må-
nader där som var rätt tunga faktiskt. 

(Olof, 2000) 
 
För David ledde alltför hög arbetsbelastning med projektledarskap, verk-
stadschefsjobb samt universitetsstudier till kriser och sjukskrivning. Da-
vid valde att hantera krisen genom att helt släppa MBO-projektet, att 
inte bry sig vad som hände och istället försöka blicka framåt. På ett sätt 
kan man säga att han kunde ”ta farväl” av projektet med hedern i behåll. 
Det var nämligen inte projektet som hade havererat – utan han. När han 
efter en tid kunde börja arbeta igen fick han genast nya intressanta upp-
drag och engagemanget överflyttades således.  
 

Min eldsjälslåga hade väl släckts […] alltså, när man börjar må då-
ligt av det så tror jag att jag vände kappan rätt fort och tyckte det 
här är fan inte värt någonting, är det ingen som efterfrågar nåt så. Så 
där tog jag ett eget personligt ställningstagande rätt fort och hade 
inte behov av några avslut eller nåt annat.  

(David, 2005) 
 
För både Anita och Bengt på Verket kom krisen när ett planerat pro-
jektmöte blev inställt på grund av att en chef inte ville delta. Det blev 
upptakten till en period av besvikelse och starka känslor. För Anita och 
Bengt blev det en plågsam tid då de rannsakade och också anklagade sig 
själva för att de inte uppmärksammade varningssignalerna under projek-
tets gång. Förutom att de var kritiska mot sig själva ansåg dessutom led-
ningen för driftledningscentralen att Anita och Bengt hade agerat felak-
tigt. Vidare fick de svagt stöd från ledningsgruppen och sina chefer. 
Bengt fick till en början ny energi och var helt övertygad om att detta 
kunde redas ut, att projektet kunde fortsätta inom kort och att en för-
ändring verkligen kunde komma till stånd. Men engagemanget försvann 
till slut och tiden efter projektet karaktäriserades av lägre motivation, 
något som även drabbade honom privat. Två citat visar den negativa 
känsla hos Bengt efter att projektet lagts ned: 
 

Alltså på ett, jag kan ju, på ett sätt, visst jag mådde ju inte bra av det 
som hände och det bär jag ju fortfarande och så är det. Så, men det 
tar sig mest form i att jag inte är så effektiv på jobbet, tror jag, vågar 
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jag hävda. Alltså personligen, det påverkar naturligtvis min person 
överlag, det gör det. Jag är inte lika positiv till arbetet som jag var ti-
digare. Men jag kan inte samtidigt hävda att jag mår dåligt, liksom 
att det skulle vara någon [sjukskrivning]… nej.  

(Bengt, 2005) 
  

[…] och sen kan jag nog känna det att när jag var framme i, någon 
gång i juni, maj juni någonstans där att jag, alltså det där har ju in-
neburit att jag orkar mindre helt enkelt, jag gör mindre på jobbet 
idag än vad jag gjorde innan det där projektet. För jag känner, det 
har liksom påverkat min allmänna entusiasm till jobbet på något 
sätt. Nu är det en väldigt låg nivå, nära noll.  

(Bengt, 2005) 
 
Direkt efter krisen var Anita tveksam till projektets fortsättning. Hon var 
inte redo att ånyo förespegla personalen en hoppfull situation och åter 
riskera att inte leverera enligt förväntningarna. Hennes engagemang och 
energinivå sjönk drastiskt i och med det uteblivna mötet:  
 

Oj, det var gräsligt jobbigt alltså. […] först var det här liksom bara, 
bara, hela ridån gick ned liksom. Det bara skrek i huvudet när det 
här, efter här och man sov inte på natten […]. 

(Anita, 2005) 
 
Tyvärr blev det än värre när hon, Bengt och chefen A mötte driftled-
ningscentralen en vecka senare:  
 

En vecka senare, efter ett möte med driftledningscentralen […] det 
var väl efter det den riktiga känslomässiga blackouten kom.  

(Anita, 2005)       
 
Anmärkningsvärt är att uttalanden gjordes ett och ett halvt år efter pro-
jekt avslutats, vilket tyder på att känslorna kring projektet fortfarande var 
starka. Anita hade ändock återhämtat sig sakta med hjälp av det stöd 
hon fick av en av forskarna samt i samarbetet med ett liknande projekt 
på en annan driftledningscentral.  
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Ett år efter att Sparprojektet startades var en ny organisation initierad, 
Annas uppgift blev att jobba vidare med att ”skapa en gemensam kul-
tur”. Utifrån att det arbetet kom att fokusera på en ”broschyr” med av 
henne framtagen filosofi, istället för till exempel dialogkonferenser med 
bred delaktighet, verkade Annas intresse för projektet ha svalnat.  
 För Olof och David på Industriföretaget blev projektet en kamp med 
tiden och konkurrerande uppgifter. Anita och Bengt stängde båda ute 
varningssignaler, vilket gjorde att de kunde hålla engagemanget på en 
mer stabil eller till och med ökande nivå under projektets gång. Anna 
fick fullt stöd och engagemanget höll sig också på en hög nivå under 
hela projektet – hennes projekt var också framgångsrikt. 

 
7.3 Engagemang – socialt och verksamhetsoriente-
rat 
Förutom att studera hur engagemangsnivåerna har utvecklats kan man 
också studera drivkraften bakom engagemanget. I denna studie har det 
blivit tydligt att flera av eldsjälarnas engagemang grundat sig i sociala 
mål, men också verksamhetsrelaterade mål. Detta kan jämföras med det 
teoretiska resonemanget om aktörens engagemang i kapitel 3. 
 David på Industriföretaget framstod till en början drivas av ett socialt 
engagemang, men med tiden blev det tydligt att hans ambitioner hand-
lade mycket om att underlätta det egna arbetet, genom att exempelvis 
tillsätta skiftledare – alltså snarare ett verksamhetsorienterat engage-
mang. Anna beskrev sitt engagemang genom sina ambitioner att ”rädda 
företaget”, det vill säga ett verksamhetsrelaterat engagemang. David och 
Anna hade alltså båda ett mer ekonomiskt engagemang, men det skiljde 
sig åt i en viktig aspekt. Annas var kopplat till företagets överlevnad – 
hon hade arbetet på företaget i dryga 20 år och redan gjort ”rätt saker” 
för sin karriär. Davids engagemang handlade däremot om att skapa möj-
ligheter för sin egen karriär och professionella utveckling. Bengts enga-
gemang var ett tydligt svar på missnöje mot rådande förhållande i ar-
betsorganisationen, då han ansåg att man inte tog tillvara på de anställ-
das kompetens på grund av den rådande människosynen. Han framstod 
således som socialt engagerad, men som expert inom säkerhetsfrågor var 
hans engagemang även verksamhetsrelaterat. Olof på Industriföretaget 
framstod som en socialt engagerad eldsjäl, med viljan att skapa en god 
arbetssituation för medarbetarna. Anita var den som starkast uttryckte 
en känsla för personalen, bland annat kände hon ”dåligt samvete” mot 
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personalen då hon inte kunnat infria det hon lovat – även hennes befatt-
ning inom en personalavdelning speglar detta.    
 I kapitel 3 illustreras en aktörs engagemang  som ekonomiskt 
och/eller socialt. Utifrån eldsjälarna som studerats är det dock mer kor-
rekt att beskriva eldsjälarnas engagemang som socialt respektive verk-
samhetsorienterat.  
 
 

 
Figur 7.3 Förändringsledarnas engagemang i sina respektive projekt – verksam-
hetsorienterat och socialt. 
 
 
 
Anna och David drevs att ett tydligt verksamhetsorienterat engagemang, 
Anita drevs att ett socialt engagemang, medan Bengt och Olof befann 
sig där emellan. 
 Anita talade om ”dåligt samvete” och Glasberg (2007) har just stude-
rat det som en faktor bakom utbrändhet. Hon studerade vårdpersonal 
med patientkontakt, en yrkesgrupp driven av en önskan att hjälpa indivi-
der i utsatt läge. Resultaten visade på att utbrändhet relaterar till en per-
sons dåliga samvete eller oförmågan att leva upp till sin moraliska hand-
lingsplan. Vidare kom hon fram till att genom att få möjlighet att reflek-
tera över sitt samvete, få stöd för att hantera eller förhålla sig till sitt då-
liga samvete eller få hjälp att korrigera sina värderingar mot fakta kan 
man motverka utbrändhet. Anita kände dåligt samvete och talade myck-
et med en av forskarna, vilket troligen hjälpte henne från att bli sjukskri-
ven för utbrändhet.  

Verksamhets-
orienterat 
engagemang 
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 Dessutom menade Lützen m.fl. (2006) i Glasberg (2007) att männi-
skor med hög moralisk känslighet är mer uppmärksamma på moraliska 
dilemman, vilket Glasberg tolkar som att de är mer benägna att erfara 
dåligt samvete! Det kan i detta sammanhang vara relevant att påminna 
om psykoanalytikern Erich Fromms klassiska arbeten om den sociala 
karaktären (till exempel Fromm, 1945; Maccoby, 1978). En av karaktä-
rerna är den så kallade hjälparen, vars primära drivkraft är att leva i har-
moni med sin omgivning, att omhänderta och reducera motsättningar 
(till exempel Edström, Maccoby & Rendahl, 1985). Det finns goda skäl 
att misstänka, att denna karaktär attraheras av just vårdande yrken, men 
också av personalfunktionen i företag och utvecklingsprojekt med social 
inriktning. Anita uttryckte ett dåligt samvete och Olof utmärkte sig som 
en lojal person, dessutom framstod de som just ”hjälpare”.  
 En idé utifrån studien är att vid framgång leder både ett socialt och 
ett verksamhetsorienterat engagemang till nya och utvecklande arbets-
uppgifter. Vid misslyckande får eller tar en verksamhetsorienterad eldsjäl 
nya chanser i nya ”spännande” uppdrag, vilket kan främja karriären. Det-
ta medan det sociala engagemanget, som ofta kan bli ett engagemang i 
motströms, vid misslyckande leder till personliga nederlag och sämre 
karriärmöjligheter. De ges knappast möjligheten att använda de kunska-
per de fått genom sina försök att förändra i nya förändringsprojekt. 

 
7.4 Effekter på energin av fram- och motgångar  
Föregående avsnitt pekade på några faktorer som speciellt betydelsefulla 
för engagemangets utveckling: möjligheten att driva frågor som intresse-
rar individen, arbetsorganisatoriska förutsättningarna som till exempel 
stöd från chefer och drivkrafter bakom arbetet. Effekterna de ger på 
energins utveckling diskuteras vidare i följande avsnitt, vilket berör den 
andra forskningsfrågan. 
 Avsnittet börjar med den första framgången – möjligheten att få driva 
ett radikalt projekt.  
 

7.4.1 Att få driva ett radikalt projekt 
Den första framgången för förändringsledarna var möjligheten att få dri-
va projekten, vilket också mobiliserade både deras engagemang och 
självförtroende och därmed också höjde deras energinivå. För avhand-
lingens förändringsledare handlade det inte minst om att få möjlighet att 
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driva ett projekt vari deras egna intressen och ambitioner kunde komma 
till uttryck.  

Både projektet på Industriföretaget och Verket startades alltså på 
uppdrag av ledningen, däremot fick förändringsledarna stort utrymme att 
själva formulera visioner och tillvägagångssätt. Huruvida ledningen för 
såväl Verket som Industriföretaget verkligen förstod vidden av de för-
ändringsprojekt man drog igång är ovisst. Av intervjuer och samtal med 
förändringsledarna framstår det som, att ledningen i själva verket inte 
förstod vidden av projekten och inte heller vad det skulle ta för resurser i 
anspråk. De tycktes inte heller i någon större utsträckning sätta sig i in 
vad förändringarna kunde innebära i praktiken. När Olof, David Anita 
och Bengt blivit förändringsledare fick de stöd från sina närmsta chefer, 
som lovade att förändringsledarna skulle få mindre ordinarie arbete så 
att de kunde lägga tid på projekten. Gemensamt för dessa fyra föränd-
ringsledare är också att de valdes till projektledare för sitt intresse för 
frågorna i projekten och inte för att de nödvändigtvis hade goda kvalifi-
kationer som projektledare. 
 Samtidigt som förändringsledarnas engagemang väcktes och energin 
ökade lades grunden för ett osäkert projekt eftersom man inte gjorde 
klart vad projekten skulle kunna behöva för resurser eller vilka konse-
kvenser det kunde få i verksamheten. Därmed byggdes en risk för frustra-
tion och därmed förbrukning av den positiva energin. En risk som kan-
ske ingen skulle se. 
 

7.4.2 En förändring mot strömmen 

De arbetsorganisatoriska förändringsarbeten som här har studerats på 
Industriföretaget och Verket utvecklade drivkrafter som byggde på idé 
istället för en omedelbar nödvändighet. Målen var otydliga och följden 
blev att det var svårt att utvärdera arbetet, vilket också Stjernberg 
(1993) poängterat i liknande arbeten! Att förutsäga de ekonomiska 
vinsterna är svårt och gjordes inte här, medan det utgjorde en del av in-
citamentet i Sparprojektet som var just ett rationaliseringsarbete. Rikt-
ningen för förändringen var mot istället för med strömmen och stödet 
som gavs till förändringsledarna var svagt. Detta innebär att en arbetsor-
ganisatorisk förändring i sig är riskabel och osäker och därmed också 
försätter förändringsledarna i riskfyllda förändringsprocesser. Det som 
gjorde förändringarna på Industriföretaget och Verket än mer riskabla 
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var att de genomfördes som ”försök”. Detta riskerar nämligen att ge sig-
nalen att förändringen var begränsad till en kortare tid och snart kom-
mer att utbytas mot andra eller gamla former (Stjernberg, 1993).  
 En förändringsledare för ett radikalt arbetsorganisatoriskt projekt ar-
betar alltså i utsatta situationer med hög risk för konflikter på grund av 
deras svaga formella makt och för att de befintliga värderingarna och 
normerna utmanas, vilket i sin tur riskerar att energin förbrukas. Utifrån 
etablerade antaganden blir stödet från chefen således centralt. Johnson 
(1986) tillförde socialt stöd till Karasek och Theorells (1990) krav-
kontrollmodell och hävdade att det är ett grundläggande behov i arbetet 
för att minska eller undvika stress. Det är dock inte helt oproblematiskt 
att som chef stödja individer som driver ett radikalt motströmsarbete. 
Det finns en osäkerhet om vart utvecklingen kommer att nå och då in-
riktningen ofta handlar om att skapa mer demokrati finns en risk att för-
ändringsledarnas närmsta chefer själva förlorar makt. När man talar om 
stöd i arbetet kan det vara stöd på olika nivåer, från högre ledning, från 
den närmsta chefen eller gruppstöd från kollegorna. I nästa avsnitt un-
dersöks det stöd om eldsjälarna fick i samband med projekten och vilka 
effekter det fick för energins utveckling.  
 

7.4.2.1 Stöd – en viktig faktor för engagemangets och ener-
gins utveckling 

Det stöd som förändringsledarna fick av sina chefer under förändrings-
processen har här liksom engagemangets utveckling studerats i tre faser: 
uppstart, under och efter projektens genomförande.  
 De chefer som här avses var förändringsledarnas chefer i det dagliga 
arbetet och projektens övergripande ansvariga, där samtliga var män. På 
Industriföretaget var Davids chef i det ordinarie arbetet även medlem i 
projektets styrgrupp. Olof på Industriföretaget, som var projektledare i 
två omgångar, hade vid första tillfället en chef som inte alls var involve-
rad i projektet. Under Olofs andra period hade han ingen operativ chef, 
då han inte hade någon ordinarie linjebefattning, utan var helt friställd 
för projektet. Verkets två förändringsledare Anitas och Bengts chefer i 
det ordinarie arbetet var också initiativtagare och övergripande ansvari-
ga för projektet. Dessutom ingick cheferna i verksamhetens lednings-
grupp, den grupp som hade initierat projektet och sedan godkänt meto-
den för projektet. På Serviceföretaget var Annas närmsta chef också 
övergripande ansvarig för projektet.  
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 Det stöd förändringsledarna på Industriföretaget och Verket fick från 
allra första början var att de blev tillfrågade att vara projektledare samt 
själva vara med och utforma projektens visioner och arbetssätt, men som 
tidigare nämnts är det troligt att ledningen inte förstod vidden av för-
ändringarna, varken resurs- eller konsekvensmässigt. Man kan å ena si-
dan säga att stödet minskade under projektens gång, eller att intresset 
åtminstone minskade från högsta ledningen, då efterfrågan på resultat 
var lågt. Detta kan å andra sidan tolkas som att man hade fullt stöd och 
att ledningen litade på att allt gick som på räls. De närmsta cheferna gav 
samtliga förändringsledare ett ”muntligt” stöd och uppmanade dem att 
”köra på”, men de reducerade inte det ordinarie arbetet, förutom för 
Olof, men då i ett alldeles för sent skede. Lind Nilsson (2003) menar 
också att det vid förändringsarbeten finns risk för ett skendemokratiskt 
förfarande, där engagemang och förslag till problemlösningar uppmunt-
ras, men sedan ignoreras av ledningen, vilket här verkar ha skett, om än 
på en övergripande projektledningsnivå. En sådan uppmuntran kan verka 
positiv, men slår i själva verket hårt mot den engagerade då inte bara löf-
ten bryts utan förtroenden raseras. Ledarskapet blev till viss del ett ”låt-
gå-ledarskap”, vilket enligt Nyberg, Bernin och Theorell (2005) exem-
pelvis bidrar till att skapa sämre hälsa och arbetstillfredsställelse. Så här 
sade Bengt på Verket om hur han fick retoriskt, men inte faktiskt stöd: 
 

[…] det hindrade ju inte [min chef] från att ge mig andra uppgifter 
som var angelägna och som behövdes göras nu. Utan det var på nå-
got vis, ungefär som om vi satte oss på nyårsdagen och blickade 
framåt och det här, så här kommer det här året att se ut och så viss-
te vi alla så gör det ju inte. Den [tredje] januari är det helt andra sa-
ker som gäller.  

(Bengt, 2005) 
 
För förändringsledaren Anna på Serviceföretaget var situationen helt 
annorlunda. Hennes närmsta chef tillika projektets initiativtagare efter-
frågade just henne som projektledare för hennes kompetens, goda ledar-
egenskaper och ställning inom verksamhetsområdet. Under projektet 
hade hon fortsatt stöd från högsta ledningen då projektet ansågs viktigt 
för företagets fortlevnad. Den närmsta chefen gav sitt stöd och visade 
sitt engagemang under projektet genom att bland annat själv delta i för-
ändringen ute i verksamheten. Anna arbetade själv med projektet på 
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100% och med fullt stöd personalmässigt och ekonomiskt och dessut-
om med en involverad chef! Hon var motiverad och hade en tydlig rikt-
ning i sitt arbete – energin förblev hög. 
 På både Industriföretaget och Verket är det tydligt att cheferna inte 
stöttade förändringsledarna när projekten lades ned. Så här svarade för-
ändringsledarna på frågan ”Fick du något stöd av din chef när projektet 
lades ned?”:  
 

Nej, nej. Verkligen inte.  
(Bengt, 2005) 

 
Om jag tänker tillbaka så fick vi ju sköta det själv och så hade jag 
Bengt.  

(Anita, 2005) 
 

Njae, det är nog lite dåligt med det. Det kan man nog säga. Egentli-
gen, när jag slutade, vilken chef hade jag då? Det vet jag egentligen 
inte. För jag blev ju frigjord att syssla med projektet.  

(Olof, 2005) 
 
Jag tror i grunden att de flesta var rätt nöjda med att jag slutade med 
det där så jag kunde lägga mer tid på andra grejer, tror jag.  

(David, 2005) 
  
Anita och Bengt på Verket fick stöd av forskarna, vilket i och för sig inte 
är helt oproblematiskt. Det är bra att få möjlighet att reflektera kring 
sina erfarenheter, men en forskares stöd kan inte ersätta en chefs, då 
forskaren inte har någon formell makt i organisationen. Dessutom kan 
den som blir stöttad av en forskare bli invaggad i en falsk trygghet, det 
vill säga en förväntan om att forskaren ska agera ”advokat” gentemot fö-
retaget, men så länge man inte har cheferna med sig står man ändå en-
sam. Forskarna gav hur som helst stöd och dessutom uppmanades de 
inblandade i projektet att skriva varsin reflektion över det som hänt, med 
syfte att ”processa” erfarenheter och ge ett underlag för forskningen. Två 
möten hölls efter att projektet lades ned där man diskuterade det som 
hänt med syftet att lyfta blicken från att leta syndabockar till att lära av 
arbetet. Anita berättade i intervjun 2005 om hur hon upplevde skrivan-
det och de fortsatta diskussionerna:  
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Och när jag fick sätta mig och skriva ihop det här, det kan jag säga 
var fantastiskt bra. Utan att jag liksom tänkte, åh gud hur ska jag få 
ihop allt det här? Jag hade ju skrivit så mycket, så jag kunde faktiskt 
gå tillbaka. Även om det blev kronologiskt ordning när jag skrev det 
så min egen resa i det gjorde att då kunde jag få ihop det här, men 
här fick vi ju en signal, här såg vi det så, och här kom ju det, vi såg 
inte det heller… Så att få backa tillbaka och gå igenom det igen var 
oerhört väsentligt för mig när jag hade så pass mycket material att 
gå på. Och det fortsatta snacket med er, att försöka lägga ihop det 
här, att se det och få höra er, hur ni hade tänkt och allihop det här. 
Det tog ju jättelång tid att få det här på plats, innan det började 
klarna för en, för mig då. Så jag kan säga att det var, för mig var det 
nog det stora jobbet vi gjorde, efterspelet. Så jag kom ut på andra si-
dan.  

(Anita, 2005) 
 
Dessutom tog forskaren M vid Arbetslivsinstitutet en konkret stöttade 
roll till Anita i flera långa telefonsamtal: 
 

[Forskaren M] var oerhört närvarande. Jag kände att hon månade 
om mig, hon ringde upp och kunde möta mig, hjälpa mig och stötta 
mig och tala om att det här är bra. Oerhört duktig på det. Mycket 
bra. Hon var nog den som förstod allra mest. Det kändes liksom så.  

(Anita, 2005) 
 
Förändringsledarna på Verket fick inte stöd och hjälp att vända den drä-
nerande energispiralen av sin egen organisation. Dock fick de varierande 
stöd av forskarna. Men frågan är hur långt ett sådant stöd egentligen 
räcker? För Anita på Verket var det personliga stödet från en av forskar-
na mycket betydelsefullt, men för Bengt som visserligen fick mindre 
stöd, verkar forskarnas stöd inte gjort något avtryck. Han berättar hur 
hans energi drastiskt minskat efter arbetet med projektet och det är tyd-
ligt att chefens icke stöd bidragit:   
 

Man kan ju säga så här, jag kan ju hävda och det har jag ju gjort 
gentemot [chefen O] eller mot min [nuvarande] chef att jag arbetar 
inte efter min förmåga, jag skulle kunna jobba väldigt mycket mer, 
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men det är ingen som efterfrågar att jag ska göra det (skratt) och det 
har jag på något vis upptäckt att det gör ingenting om jag inte är så 
effektiv på jobbet för att alla är nöjda och glada ändå.  

(Bengt, 2005) 
 
Det Bengt här beskriver kan vara ett uttryck för alienation, det vill säga 
människans inneboende handlingspotential har hämmats och förtyckts 
av omgivningen så att hon till sist vänder bort sitt engagemang från ar-
betet (Abrahamsson, 2003).  
 Förändringsledarna på Industriföretaget fick inget stöd vare sig från 
styrgruppen, cheferna eller kollegorna. Allt rann ut i sanden. Däremot 
kan samtalen med författaren upplevts som stöd.  
 Anna på Serviceföretaget fick efter projektet erbjudande om en chefs-
tjänst i den nya organisationen, men tackade nej och tog istället ett upp-
drag i ett övergripande förändringsprojekt i koncernledningen.   
 Dessa tre förändringsprocesser visar inte oväntat att de projekt som 
drivs motströms får litet stöd och att beroende på fasen i arbetet har de 
också olika effekter på en individs energiutveckling.  
 
Förutom att stöd kan delas upp i olika hierarkiska nivåer kan det sociala 
stödet enligt House (1981) delas upp i fyra kategorier. Emotionellt stöd 
innebär exempelvis att man är empatisk, bryr sig om, ger kärlek och visar 
förtroende. Informatoriskt stöd innebär att man ger information som kan 
vara till nytta i arbetet, det handlar om hjälp till självhjälp. Instrumentellt 
stöd kan vara att man praktiskt gör någons annans arbete, tar hand om 
någon eller betalar någons räkningar. Denna typ av stöd kan ge en emo-
tionell positiv effekt, men kan också skapa beroenden mellan mottagaren 
och givaren. Den sista formen av socialt stöd kallar House för stöd ge-
nom utvärdering, vilket innebär att man ger information relevant för 
självreflektion. House poängterar att emotionellt stöd alltid är positivt i 
stressammanhang, medan instrumentellt stöd och stöd genom utvärde-
ring också kan skapa stress. 
  Det sociala stödet var lågt under hela projektet, men fick störst konse-
kvenser i projektens bakvatten. Anita, Bengt, Olof och David saknade 
emotionellt stöd. Effekterna av det svaga stödet i projektens avslut och 
bakvatten på Industriföretaget och Verket varierade mellan förändrings-
ledarna, men med det gemensamma att deras engagemang och energi 
minskade och att de var besvikna på sina chefer. Den som ändå efter 
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projektets avslut fick någon form av stöd var David som ju drabbades 
hårdast genom ohälsa. När han åter var arbetsför fick han nya spännan-
de och utvecklande uppdrag.  
 I början av detta kapitlet ställdes frågan om det kan ha betydelse om 
engagemanget bygger på inre eller yttre motivation för att hantera en 
krissituation så att utfallet blir positivt? Det är svårt att säga något sä-
kert om detta då avhandlingens eldsjälar hanterat krissituationer olika. 
Olofs, Davids, Anitas och Bengts engagemang var byggt på både inre 
och yttre autonom motivation, men de hanterade ändå krisen på olika 
sätt. David var den ende som hade förmågan att släppa projektet snabbt 
och valde att fokusera på framtiden. Kan hans motivation varit av yttre 
karaktär istället för inre? Eftersom det ändå verkar rimligt att ett enga-
gemang som bygger på inre motivation påverkar individen mer än om 
det är byggt på yttre. David intresse skiljde sig från Olofs, Anitas och 
Bengts då han visade ett starkare intresse för verksamhetsorienterade 
frågor, delvis utifrån ett eget karriärperspektiv – vilket skulle kunna ha 
betydelse för hur han hanterade krisen.  
  
För att komma ifrån problematiken med att enskilda chefer eller att en 
befintlig ledningsgrupp ska stödja en förändring mot strömmen, kan en 
kommitté bildas, vilket beskrivs i Forslin (1990). Styrkan ligger i att vara 
förankrad på flera nivåer i berörda verksamhetsområden, ha representan-
ter från inflytelserika funktioner och från de fackliga klubbarna. Dessa 
bör också har en gemensam syn på vilken riktning organisationen ska 
utvecklas mot. Givetvis är det viktigt att gruppen är engagerad och in-
tresserad av frågorna kring förändringen. En sådan grupp skulle kunna 
utgjort ett komplement till styrgruppen på Industriföretaget och utveck-
lingsgruppen på Verket. 
 Förutom att stödet var svagt på Industriföretaget och Verket, var även 
kommunikationen mellan cheferna och förändringsledarna knapp. För-
ändringsledarna berättade i intervjuerna att de medvetet eller omedvetet 
höll informationen kring projekten för sig själva. Det var en tyst överens-
kommelse om att jag kör projektet i avskildhet så får jag fortsätta, en 
strategi som kan verka klok i ett resursosäkert projekt – samtidigt kan 
den kraft som behövs aldrig skapas om inte cheferna är delaktiga. Den 
tysta överenskommelsen kan också beskrivas som ett politiskt spel, som 
med facit i hand, vanns av cheferna. Det blev en sökprocess om mål och 
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medel, där förändringsledarna inte talade speciellt mycket med sina che-
fer. 
 Som redan nämnts har lite forskning gjorts på ledarskapets inverkan 
på de anställdas hälsa. I antologin Friskfaktorer i arbetslivet (2003) 
konstaterar flera av författarna att bra ledarskap är en friskfaktor, det vill 
säga en faktor för god hälsa! Här verkar stödet, som en specifik ledar-
uppgift, ha stor betydelse för hur förändringsledarna mår och hur de an-
vänder och utvecklar sina resurser. Enligt teorin om flow, menar Csiks-
zentmihályi (2004) att företagsledare själva ofta finner flow för, att de 
söker utmaningar – men också för att de söker det stöd de behöver. Det-
ta bara bekräftar hur viktigt stödet är.  
 En framgång för en förändringsledare är att hon faktiskt får möjlighet 
att driva ett projekt där hennes idéer kan uppfyllas – självkänslans stärks. 
Men om förändringsprojektet startades utifrån andra drivkrafter än att 
verkligen förändra kan man fråga sig om det positiva sociala stödet verk-
ligen bara är positivt? Frågan ställdes redan i kapitel 2 om avhandling-
ens perspektiv och diskuteras i nästa avsnitt.  
 

7.4.2.2 Alternativa drivkrafter och incitament  

Det kanske finns alternativa drivkrafter och incitament till att starta en 
radikal förändring än viljan att verkligen förändra och kan de i sådana fall 
öka förståelsen för det knappa stöd cheferna gav? 
 Ahrenfelt (1995) talar i likhet med Laughlin (1991) om, att det krävs 
yttre tryck på en organisation för att en radikal förändring skall uppnås, 
till exempel i form av ökad konkurrens eller ny teknologi. Idag utsätts 
företag ständigt för yttre krafter som måste bemötas för fortsatt konkur-
renskraft. Taylor ansåg att det tar lång tid att genomföra en radikal 
förändring och till exempel Per Gyllenhammar har en gång konstaterat 
att förändringar tar tid och att effektiviteten initialt går ned. Med andra 
ord krävs tålamod då det är förknippat med risker.  
 ”Vilka problem ska MBO lösa?” var kanske den viktigaste frågan för 
projektet på Industriföretaget, men den har av såväl projektmedlemmar 
som styrgrupp lämnats obesvarad – eller aldrig ens ställts. Utifrån arbe-
tet med MBO kan man ändå tolka att projektet skulle lösa ledarskaps- 
och effektivitetsproblem. Det är också tveksamt om den direkta frågan 
”Vilka problem ska projektet utveckling av driftledarrollen lösa? var 
ställd på Verket. För Verket var det dock tydligt att fler konkurrerande 
kunder hade förändrat driftledarens arbete och det var inte längre möj-
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ligt att driva arbetet utifrån regelböcker. Istället ansåg man att fler beslut 
behövde fattas direkt av individen för att systemet skulle bli mer punkt-
ligt. I förlängningen handlade detta projekt ytterst om punktlighet och 
säkerhet. På Industriföretaget fanns ambitionen att bemyndiga all perso-
nal, vilken också fanns på Verket även om man inte explicit talade i 
medarbetarskapstermer. Då projekten har handskats med små resurser, 
bristande stöd och konkurrerande projekt kan man dock fråga vilka 
incitamenten verkligen var.  
 Var den egentliga övertygelsen att omorganiseringen skulle lyckas och 
att en medarbetarorganisation skulle leda till ökad effektivitet, högre 
trivsel hos medarbetarna, färre dagliga problem, bättre ledarskap eller 
ökad punktlighet? Eller togs besluten för att till exempel skapa legitimi-
tet i såväl det egna företaget, koncernen, verket och regeringen – eller för 
att skapa likformighet i linje med omvärlden – det vill säga inte vara 
sämre än andra!?  
 Förutom Industriföretaget har flera andra dotterbolag under många år 
varit kända för att ligga långt fram i utvecklingen av arbetsorganisatio-
nen och produktion (se exempelvis Forslin, 1990; Engström & Medbo, 
1995; Sandberg, 1995). Koncernen har många gånger varit det goda 
exemplet för andra företag inom industrin. Koncernledningen skulle 
därmed ha kunnat uppleva en press från såväl samhället, näringslivet 
och det politiska Sverige av att fortsätta i den goda andan av utveckling. 
Industriföretaget hade också utfört ett antal enligt egen bedömning 
lyckade omorganisationer under 1980- talet och första hälften av 1990-
talet. Exempelvis fick man 1996 Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Kände 
ledningen på Industriföretaget en press att fortsätta utveckla sin organi-
sation för att legitimera sig hos den egna organisationen, koncernen och 
det politiska Sverige? Eller vill företaget, eftersom de är en unik del av 
koncernen, legitimera sin existens genom att bara ”vara med”? I båda 
dessa fall kan ”viljan att vara med” i koncernprojektet varit större än att 
viljan att faktiskt förändra organisationen, vilket i sådana fall kan ha varit 
orsak till den låga prioritet som MBO-projektet hade.  
 Verket hade till skillnad från Industriföretaget inte alls samma tradi-
tion av innovativ arbetsorganisatorisk utveckling. Anita och Bengt på 
Verket berättade istället om en tradition av tekniska utvecklingsprojekt. 
Initieringen av förändringen berodde därmed inte på att man ville fort-
sätta i tidigare spår, utan snarare på att generaldirektören krävde ”kraft-
tag”. Ledningsgruppen på Verket beskrevs som en grupp med otydliga 
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viljor och man pratade skämtsamt om att medlemmarna åt ”strutsburga-
re”, det vill säga stoppade huvudet i sanden och väntade tills det jobbiga 
blåst över! Chefen O skrev i sin reflektionstext att ledningsgruppen givit 
uttryck för att utveckling av driftledarrollen var ett viktigt projekt, samti-
digt som chefen A gav en helt annan bild. Efter att projektet avslutats 
fick chefen A höra, att flera distriktschefer ledningsgruppen var emot 
projektet så sent som dagen innan beslutet om projektets genomförande. 
Ändå röstade de ja. Chefen kommenterar detta:   
 

Vad säger det om oss som ledning? Jag blir ganska bedrövad när jag 
hörde detta. Min tanke blev omedelbart: i vilka andra frågor är age-
randet likadant? 

(Ur chefen As reflektionstext) 
 
Chefen A fortsätter och frågar sig hur intresserade ledningsgruppen 
egentligen var: 
 

Jag vet inte med mig att någon distriktschef efterfrågat hur det går 
med FoU-projektet. Detta samtidigt som det är ett av våra prio 1-
projekt. Beror det på att vi har 44 sådana projekt enbart eller finns 
det andra orsaker? 

(Ur chefen As reflektionstext) 
 
Med inställningen att man kan stoppa huvudet i sanden tills det blåst 
över, är det enklare att förstå att man drar igång ett projektet av denna 
dignitet som ser bra ut i verksamheten, men sedan inte anstränger sig för 
att ro det i hamn.  
 Ambitionen att verkligen genomföra denna förändring verkar ändå ha 
funnits hos chefen A och chefen O, både för att skapa en mer effektiv 
organisation, men kanske också för att passa in i en allmän arbetsorgani-
satorisk utveckling. Men eftersom flera i ledningsgruppen egentligen var 
emot och att gedigen erfarenhet av arbetsorganisatorisk utveckling inte 
verkar ha funnits är det troligt att man inte heller kunde hantera projek-
tet på ett adekvat sätt. Den erfarenhet som fanns var från tekniska ut-
vecklingsprojekt.   
  
Tidigt i detta kapitel ställdes frågan om eldsjälen är lämpad att driva ra-
dikala utvecklingsprojekt. Ett entydigt svar är svårt att ge.  Ja, initialt för 



 

208                                                                                      Kristina Palm 

att hennes engagemang och energi behövs och även ja i genomförande-
fasen om hon har en adekvat strategi. Risken för utbrändhet är ändock 
stor, varför det är viktigt att undersöka om eldsjälen kan engagera sig 
utan, att denne förbrukar sin energi.  

 
7.5 Lärande – en strategi för att återskapa energi 
Om utvecklingsprocessen varit tuff för de inblandade kan cheferna ge-
nom att visa sitt engagemang hjälpa aktörerna vidare från att känna ett 
personligt misslyckande till att se att de erhållit viktiga erfarenheter som 
kan omformuleras till ny kunskap. I de fall där utvecklingsarbetet inte 
nått de uppsatta målen tar eldsjälarna ofta på sig ”misslyckandet” per-
sonligt och har svårt att ensamma se att arbetet trots allt lett till någon-
ting fruktbart. Det är lätt att stirra sig blind på det som gått snett och 
leta syndabockar istället för att försöka se det positiva, det man lärt sig. 
Enligt Manz (2003: sid 18) är ”misslyckande ett av språkets mest 
fruktande ord” medan ”framgång däremot har ett närmast magiskt 
skimmer för många människor”. Han menar att vi dels måste sluta se på 
misslyckanden som något enbart dåligt, utan istället se dem som en 
nyckel till framgång. Förutom att individen har sitt eget förhållningssätt 
till misslyckanden blir hon påverkad av den kontext hon verkar inom. 
Det vill säga om företaget inte tillåter misslyckanden eller misstag, är 
det givetvis än svårare att se det positiva. Det visar sig dock att brister i 
tillvaratagande av kunskap inte bara uppstår när projekt misslyckas, utan 
även när projekt lyckas: enheter som genomfört lyckade förändringar 
tenderar att isoleras (Stjernberg, 1993; Forslin 1996). Philips drar föl-
jande slutsatser av sina studier av eldsjälar i arbetsorganisatoriska ut-
vecklingsprojekt:  
 

[…] aktören bör lägga stor vikt vid sitt eget lärande. Att aktören ut-
vecklar sin egen kompetens och förståelse, bör ses som en integre-
rande del i hans medverkan i ett utvecklingsarbete. För att en sådan 
utveckling ska vara möjlig, krävs det att aktören får ta del av andra 
personers iakttagelser och synpunkter, och att han kan ta emot des-
sa på ett konstruktivt sätt. Det kan annars vara svårt för honom att 
se de dilemman i vilka han själv är involverad, och förstå hur han 
själv bidrar till dem.  

(Philips, 1988: sid 167) 
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Det vill säga lärande är ett sätt för eldsjälen, att bli en bra förändringsle-
dare. I en tillåtande företagskultur och i en lärande organisation kan che-
ferna hjälpa eldsjälarna att se att de genom sina erfarenheter kan skapa 
kunskap som kan vara användbar i andra sammanhang. Det problema-
tiska här är dock att cheferna från början inte tagit till sig vidden av de 
förmenta förändringarna, att förändringsledarna inte kommunicerat med 
cheferna under projektets gång och att det finns risk att de inte förstår 
att förändringsledarna behöver stöd. Men att ge stöd och ta vara på de 
erfarenheter som individerna skaffat sig skulle leda till att individen trots 
allt, i slutändan, återskapade sin energi.  

Även om förändringsledarna på Verket inte fick det stöd de önskat 
och behövt visar chefen A, att han ändå trodde att arbetet skapat kun-
skap, men att det också krävdes engagemang för att tillvarata den.  
 

Jag tror inte att det är det här projektet som har havererat. Det kan 
vid en första anblick tyckas så, men jag tror faktiskt att det här pro-
jektet kommer att vara oss till stor hjälp till självhjälp – givet att vi 
har vilja och ork att ta till oss allt det positiva som ryms i det arbete 
som gjorts.  

  (Ur chefen As reflektionstext) 
 

Om lärandet dessutom arrangeras utifrån idén om erfarenhetsbaserad 
inlärning (Kolb, 1984) finns förutsättningar för ett organisatoriskt läran-
de. Detta kan till exempel ske genom dialogkonferenser eller action 
learning som är en utvecklingsansats som bygger på att en grupp lär av 
erfarenheter som görs i den konkreta verkligheten (exempelvis Forslin & 
Thulestedt, 1993). I MBO-projektet på Industriföretaget startades en 
sådan action learning-grupp som ett medel för förändring, men på grund 
av bristande tid och kanske intresse, samlades gruppen bara ett fåtal 
gånger.  
 Skedde ett organisatoriskt lärande i de studerade verksamheterna? 
Förändringsledarna Olof och David på Industriföretaget sökte sig bort 
från den organisation där projektet drevs. Tillsammans agerade Anita 
och Bengt bollplank till en annan driftledningscentral som sökte utveck-
la arbetet och dessutom sökte Anita nyttja idéerna från det föreliggande 
projektet i ett utbildningsprojekt. Bengt fortsatte med sitt ordinarie arbe-
te som om inget hade hänt. Organisationerna och cheferna nyttjade allt-
så inte den kunskap som skapats i försöken att förändra. I sin bok Att 



 

210                                                                                      Kristina Palm 

veta men inte göra hävdar Pfeffer och Sutton (2001) att en chef som 
förlorade tio miljoner i en misslyckad affär fick behålla sitt arbete då 
dennes chef menade att nu när de lagt ned så mycket pengar på hans 
utbildning kan de ju inte göra sig av med honom! Det vill säga ett aktivt 
beslut, där man ansåg att chefen lärt sig mycket av sitt misstag och troli-
gen inte upprepar det igen. David berättade i intervjun 2005 att projekt-
ledare som lett misslyckade tekniska projekt på Industriföretaget, det vill 
säga projekt medströms, får komma tillbaka och driva nya projekt – de 
kanske till och med blir så kallade ”projektrallare”. Alltså, borde även 
eldsjälar som inte lyckas i projekt kunna få en andra chans – då de ge-
nom sitt försök till förändring lärt sig mycket om till exempel förutsätt-
ningarna för förändring i den aktuella organisationen. Detta skulle vara 
positivt för såväl verksamheten som individen, men en åtgärd som inte 
verkar vanlig.  

 
7.6 Extremt och normalt engagemang 
Den tredje forskningsfrågan lyfter undran om vilka insikter studien av 
extremfall kan ge om engagemangets betydelse i ”normalsituationer”?  
 Extrema fall har studerats för att de är tydligare än normalsituationer. 
En eldsjäl karaktäriseras visserligen av sitt extremt starka engagemang, 
men kan som alla också förlora sitt engagemang. Mellan kris och fram-
gång varierar alltså eldsjälens engagemang mer än för mindre engagerade 
individer och är således tydligare. Mönster av engagemangets och ener-
gins utveckling som framträtt antas påverkas av samma underliggande 
mekanismer, oavsätt om engagemanget är extremt starkt eller ”normalt”.
 Fyra av eldsjälarnas arenor var också av extrem karaktär i och med 
förändringarnas radikalitet, vilket påverkade eldsjälens engagemang.  Det 
råder en allmän uppfattning om att projekt numera utgör en central del 
av industriell och offentlig verksamhet (exempelvis Ekstedt m.fl., 1999), 
varför projektformen i sig inte kan ses som unik. Det är snarare projek-
tens riktning ”mot strömmen”, som här utgjorde det extrema. Detta led-
de exempelvis till att värderingsskillnader blev mer markanta och kon-
flikter större, vilket i sin tur påverkade eldsjälarnas engagemang positivt 
eller negativt.  
 Det finns knappast anledning att tro, att engagemanget hos eldsjälar 
skulle påverkas annorlunda än hos mindre engagerade vid fram- och 
motgång. Däremot kan individer ha olika möjligheter och förmåga att 
hantera fram- och motgångar som i sin tur påverkar engagemangets och 
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energins utveckling. I sin iver kan den extremt engagerade bli ”förblin-
dad” eller välja, att ”inte se” risker eller varningssignaler och därför inte 
just då påverkas negativt av en motgång. När väl en verklig kris uppstår 
är det inte bara krisen i sig som påverkar, utan troligen även känslan av, 
att inte ha varit klarsynt.  
 Engagemanget antas här alltså att öka när individen får bekräftelse 
genom framgång och minska vid misslyckanden, speciellt när stödet och 
möjligheten till lärande är lågt, oavsätt om individen är extremt eller 
normalt engagerad. 
 
Avhandlingens tre forskningsfrågor är nu behandlade och kan summeras 
enligt följande. Engagemanget hos David och Olof på Industriföretaget 
och Anita och Bengt på Verket varierade med fram- och motgångar i 
projekten. Förlust av energi berodde främst på att projekten inte nådde 
sina mål. Detta var i sig en följd av att de och deras projekt gick mot 
strömmen och sådana förändringar riskerar negativa följdeffekter. Chefer 
och ledning stöttade muntligt, men inte i handling då det är problema-
tiskt att stödja något som dels kan vara till nackdel för en själv och som 
dessutom innebär ett risktagande. Konflikter kring att å ena sidan ut-
veckla verksamheten och å andra sidan säkra åtaganden bidrog också till 
osäkra situationer, då förändringsledarna konkurrerande om makten med 
cheferna i organisationen. Annas projekt som till sin karaktär var av ett 
rationaliseringsprojekt hade fullt stöd från cheferna under hela projektets 
gång, hon gick stärkt ur projektet med bibehållen förmåga till starkt en-
gagemang.  

Tillsist kan man konstatera att eldsjälens styrka, det vill säga engage-
manget eller entusiasmen samtidigt är dennes svaghet – att enbart bäras 
av sig entusiasm är inte den bästa strategin för att lyckas med en radikal 
förändring.  
 I nästa avsnitt knyts den kunskap som hitintills har diskuterats sam-
man och återstående frågor från kapitel 2 Avhandlingens perspektiv och 
frågeställning reds ut.  
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Slutsatser – mot regenerativ utveckling   8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

yftet med avhandlingen är att vinna kunskap om engagemangets 
betydelse för en regenerativ utveckling av mänskliga resurser, 
genom att studera extremt engagerade förändringsledare. Rege-
nerativ utveckling är ett av fyra relaterade områden i konceptet 
”hållbara arbetssystem”:  

 
Grundläggande för det hållbara arbetssystemet är att de resurser 
som används också skall regenereras av systemet. Mänskliga resur-
ser som kan utvecklas är bland annat kunskap, färdigheter, samarbe-
te och förtroende, motivation, anställbarhet, konstruktiva industriel-
la relationer, men också bredare institutionella och sociala förut-
sättningar som utbildning.   

(Docherty, Forslin, Shani & Kira, 2002, sid 11)  
 
Det är således inte bara de ekonomiska och materiella resurserna som 
ska förvaltas och regenereras, utan även de mänskliga.   
 
Den klassiska motivationslitteraturen menar att ju högre motivation des-
to bättre och i en kohortstudie av 5000 individer konstaterar Wikman 
(2005), som andra också antytt (exempelvis Abrahamsson, 2003), att 
ett starkt engagemang skall ses som en tillgång för verksamheten – att 
det utgör en konkurrensfördel då effektiviteten ökar. Engagerande och 
motiverande arbetsuppgifter ses alltså idag både som en framgångsfaktor 
för en verksamhet och ett sätt att skapa arbetstillfredsställelse. Besjälade 
ledare av arbetsorganisatoriska förändringsprojekt lär oss dock, att det 
också finns risker med engagemang, det vill säga det finns en risk att ut-
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veckla ohälsa om kriser uppstår. Studien visar också, att om framgångar-
na fortgår kan man upprätthålla ett högt engagemang och således rege-
nerera mänskliga resurser och energi. Vad studien också pekar på är, att 
vid högt engagemang och kris riskerar energi att förbrukas och engage-
mang att sjunka om adekvat stöd inte ges, vilket i sin tur skapar ohälsa.  
 

 
Figur 8.1 Regeneration av energi och mänskliga resurser – en självgenererande 
process vid framgång. Energi förbrukas och ohälsa uppstår vid kris om adekvat 
stöd inte ges.  
 
 
 
Figuren är en utveckling av figur 2.1 och 7.1 och pekar på vikten av che-
fers emotionella stöd vid kris för att motverka ohälsa. Hälsa är inte bara 
positivt för individen utan också för verksamheten. Söderlund (2003) 
menar att hälsa påverkar produktivitet och redovisar Österbergs reso-
nemang om hälsa i fyra olika stadier: fysisk, social, mental och existenti-
ell.  
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Figur 8.2 En hälso- och produktivitetstrappa. (Österberg i Söderlund, 2003: sid 
280.) 
 
 
 
Figuren illustrerar hur fysisk hälsa utgör ett grundfundament för, att orka 
och fungera socialt i samarbetet kring produktiva processer på arbets-
platsen. Mentalt välbefinnande, meningsfullhet och framtidstro ökar pre-
stationsförmågan, motivationen och drivkraften ytterligare. Figuren kan 
med fördel diskuteras vidare ur ett engagemangs- och energiperspektiv. 
För det första är det viktigt, att påpeka att drivkraft finns i alla stadier av 
hälsa och till och med vid ohälsa. Vid fysisk ohälsa kanske arbetet upp-
levs vara mer instrumentellt, medan vid existentiell hälsa har arbetet ett 
värde i sig. För det andra kan man fråga sig om produktiviteten i figuren 
verkligen ska börja från ”noll”? Fysisk hälsa utgör visserligen ett grund-
fundament, men många kan leva med fysisk ohälsa och ändå uppleva så-
väl social, mental som existentiell hälsa och därmed också vara produk-
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tiv (om än kanske några färre timmar per dag). Kriser i arbetet kan upp-
stå i alla stadier av hälsa, men ge olika effekter. Den energifyllda eldsjä-
len kan här beskrivas som en individ som upplever existentiell hälsa, ser 
mening i sitt arbete, har framtidstro samt en stark motivation och driv-
kraft. När kris uppstår och behandlas ill riskerar hon dock, att förlora 
känslan av meningsfullhet – vilket är en viktig faktor för ett hållbart på 
arbete individplan (Kira, 2003; Kira & Forslin, 2008) och i förlängning-
en sin energi.   
 Det är alltså inte engagemanget i sig, utan krisen och hanteringen av 
den som leder till energiförbrukning. Hallsten, Bellaagh och Gustafsson 
(2002) menar således att utbränning ofta sker när man varit starkt en-
gagerad och sedan hamnar i en kritisk händelse och som sedan leder till 
”påfallande uppgivenhet, energilöshet och tillbakadragande”. Hallstens, 
Bellaaghs och Gustafssons figur nedan beskriver vad de kallar hypotetis-
ka faser i utbränningsprocessen.  
 
 

 
 
Figur 8.3 Frustrationsmodellen. Att pilarna är streckade markerar att det inte är 
någon nödvändig övergång från en fas till en annan. (Hallsten, Bellaagh och Gus-
tafsson, 2002: sid 6) 
 
 
 
Till skillnad från figuren ses här i avhandlingen frustrationen och krisen 
finnas i samma fas. Figuren visar också att frustrationen inte nödvän-
digtvis leder till utbränning, utan att om den hanteras kan man genom 
omorientering eller omstrukturering få ett positivt utfall och krisen leder 
till utveckling. Utifrån diskussionen om chefers stöd och lärande skulle 
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en energiförbrukande spiral också kunna brytas om cheferna ger adekvat 
stöd och verkar för ett tillåtande och lärande klimat. Detta ligger i linje 
med Ekvall och Ryhammar (1989), Ekvall och Arvonen (1994), Ekvall 
(1995) och Arvonen (2002) som menar att ett ledarskap som fokuserar 
på sociala relationer och utveckling är centralt för att mobilisera medar-
betares talanger och begåvning.   

Den tentativa modellen i kapitel 2.2 Avhandlingens perspektiv på re-
generativ utveckling av mänskliga resurser kan nu utvecklas med ett an-
tal faktorer som kan bidra till regenerativ utveckling. Ledarskapet ses i 
modellen som den modererande faktorn. Som nämnts i teorikapitel 3, 
har chefen ett speciellt ansvar utifrån sin roll, med ett formellt ansvar för 
personal. Chefen har också makt, att bestämma löner och påverka de 
anställdas arbetssituation. Chefen får således en central plats i den an-
ställdas vardag och inte minst i en krissituation. Ett lärande klimat är 
också viktigt då misslyckanden kan omtolkas till viktiga erfarenheter och 
lärdomar (se exempelvis Boud, Cressey & Docherty, 2005).  
 

 
Figur 8.4 En utvecklad tankemodell över hur individens engagemang, ledarskapet 
och arbetets organisering beror av varandra och påverkar möjligheten till regene-
rativt utvecklande arbete.  
 
 
 
Dessutom kan ett tillåtande och lärande klimat generera en självgående 
process där medarbetarna själva kan vända misslyckanden till positiva 
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erfarenheter. Detta kan i sin tur förhoppningsvis minska beroendet till 
chefens specifika stöd. Brödner och Forslin pekar på goda relationers 
styrka: 
 

’Shared burden is half burden, shared joy is double joy’, as the Nor-
dic Havamal so tersely puts it. Humans are gregarious. Sympathetic 
and rewarding relations to colleagues and friends are central to 
well-being. Social support is essential to reduced stress, learning 
from others an opportunity, and help from others an indispensable 
asset, provided that work leaves enough room for developing good 
social relations.  

(Brödner & Forslin, 2002, sid 23) 
 
Det är redan konstaterat att det goda engagemanget paradoxalt nog 
också kan vara av ondo. Avhandlingen inledde med några exempel på 
platsannonser som söker individer med ”ett brinnande intresse” eller 
”stark inre drivkraft”. Dessa annonser speglar arbetsgivarens jakt efter 
det goda engagemanget, samtidigt som individen själv är på jakt efter ett 
arbete som är motiverande och som man kan brinna för. Det handlar 
alltså om ett gemensamt intresse, vilket då också innebär att båda parter 
måste agera på ett sådant sätt, att arbetet blir hanterbart och hållbart. 
Både chefen och individen ansvarar för individens arbetsrelaterade hälsa. 
Forslin (2005) menar att ”coaching” karaktäriserar det tidiga 2000-
talets ledarskap för, att förebygga slitage och hantera slitna mänskliga 
resurser. Allvin m.fl. (2006) studerade visserligen inte ledarskap, men 
föreslår ändå att individen själv måste bli sin egen chef i det gränslösa 
arbetet, då chefer ofta utövar ett  ”låt gå” eller ”abdikerat ledarskap”. 
Studier visar dock att ett låt gå ledarskap är negativt för individen och 
denna studie pekar dessutom på att chefers stöd inte helt kan ersättas 
med någon annans.    
 
Trots riskerna söker avhandlingen inte förmedla, att man ska undvika att 
vara engagerad eller att arbetsgivaren skall undvika att skapa engageran-
de arbeten. Däremot måste man beakta, att engagerade individer löper 
risk att förlora sitt engagemang, sin energi och utveckla ohälsa vid en illa 
behandlad krissituation. Detta är inte bara negativt för individen, utan 
också för verksamheten som förlorar en högpresterande resurs och dess-
utom skapar dåliga förebilder.  
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8.1 Med blicken framåt – kompletterande forskning 
I avhandlingen beskrivs ett par av förändringsledarna som lojala indivi-
der och Anna på Serviceföretaget talade om vikten av att agera mora-
liskt rätt i förändringsarbeten. Detta har väckt tankarna att diskutera 
hållbara arbetssystem ur ett moralperspektiv.  

Till engelskans ”moral” finns ett närbesläktat ord, nämligen ”morale”. 
Det första betyder moral och det andra anda – som i god kamratanda. 
Kan god anda i verksamheten vara ett sätt att skapa eller upprätthålla 
hållbara arbetssystem medan hög arbetsmoral är en orsak till att indivi-
der hamnar i en resursförbrukande spiral? Eller tvärtom!? 
 Det vore också intressant att studera avhandlingens empiri utifrån 
Gustafssons (1988) trovärdighetsetik och mer specifikt sambandet mel-
lan å ena sidan att hålla ord och företagets politiska spelregler och å 
andra sidan regenerativt arbete, då i det här fallet flera löften upplevts 
som brutna av förändringsledarna.  
 Det framväxande forskningen kring hållbara arbetssystem har ännu 
inte i en större omfattning diskuterats ur ett moralperspektiv. Däremot 
kan man i litteratur om etik finna tankar om det goda arbetet eller det 
goda ledarskapet (se exempelvis Brytting, De Geer & Silfverberg, 1993; 
Trollestad, 2000 & 2003a). Det vore därför intressant att också ur ett 
arbetsvetenskapligt perspektiv studera hållbara arbetssystem med hjälp 
av moral- och etikdiskursen.  

 
8.2 Avslutande reflektioner om avhandlingsarbetet 
En första avslutande reflektion handlar om hur det har varit, att studera 
fem engagerade individer. Jag har ibland förträngt, att det är fem verkliga 
personer jag porträtterat. Likväl har jag upplevt starka känslor då jag har 
sökt tydliggöra deras upplevelser med citat som ”det var då den verkliga 
blackouten kom”. Min uppgift som forskare är varken, att försköna eller 
försämra något av det jag sett, hört eller upplevt. Därför har jag i mitt 
skrivande varit tvungen, att både förtränga och känna efter. Någon av 
eldsjälarna kanske tycker, att jag ställt dem, deras chefer eller samman-
hanget de verkat inom i bättre eller sämre dager än vad de själva skulle 
göra. Vad som inte nog går att påpeka är, att de slutsatser jag dragit här 
om dessa fem individer, endast handlar om deras erfarenheter i just de 
tre beskrivna projekten och att slutsatserna är tolkade genom mitt per-
sonliga filter.  
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 Och en sista reflektion – startas det verkligen sådana här projekt? Var 
gång jag presenterat min forskning för nya åhörare, har de reagerat på att 
projekten på Industriföretaget och Verket överhuvudtaget startades� –  
ledningen verkar ju inte haft intention att fullfölja dem. Är det så, att 
dessa två fall av radikal arbetsorganisatorisk utveckling är helt unika? Jag 
förstår läsarens reaktioner, men med tanke på att projekten är studerade 
i väletablerade verksamheter har jag svårt att tro, att de skulle vara helt 
unika och menar tyvärr, att fler exempel säkerligen står att finna.   
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Appendix I: Projektplan, Verket  
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Appendix II: Program för dialogkonferens på Verket  
 

 
Hålltider  Programpunkt 
Från 08:30  Morgonkaffe och samling. 
 
09:00  Introduktion av dagen. 

Bakgrunden till konferensdagen. [Anita och Bengt] 
Kort om upplägget av dagen. Några samtalsregler  
och några tankar om gruppindelningen. 

 
  Arbetspass ett. Hur ska arbetet och verksamheten bedrivas på 

två års sikt. 
Deltagarna sitter i grupper och formulerar sina visioner om arbetet 
och verksamheten. 
Gruppindelning och praktiska detaljer om redovisning mm presente-
ras av forskarna. 

 
  Redovisning av arbetspass ett. 

Grupperna redovisar sina diskussioner i fyra-sex punkter på OH. 
 
Arbetspass två. Vilka är de egentliga hindren för att genomföra de 
presenterade visionerna? 

  Ny gruppindelning. Arbetssätt och redovisning enligt pass ett. 
   
13:00  LUNCH 
 

13:45  Redovisning av arbetspass två. 
Grupperna redovisar sina OH på samma sätt som ovan. 

 
  Arbetspass tre. Formulera strategier som tar oss förbi 

hindren så att visionerna kan förverkligas.  
Vilka hinder kan vi röja undan? Hur gör vi i så fall det? 

 
  Redovisning av arbetspass tre. 
 

Arbetspass fyra. Formulera handlingsplaner så att visionerna kan 
nås. 
Handlingsplanerna ska innehålla konkreta uppgifter som 
namngivna personer kan genomföra de närmaste tre veckorna 
efter konferensen. 

 
16:00  Samling för redovisning av handlingsplaner och  
  avslutning av konferensdagen. 
 
 



    

 


